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İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ ROTASYONU TEKNİĞİ  VE BİR UYGULAMA 

 

İş rotasyonu çalιşana belirli imkanlar sunan bir kişisel gelişim ve işbaşι eğitim tekniğidir. 
İş rotasyonu, kişilerin farklι işlerde çalιşιp farklι sorumluluklar almalarιnι ve becerilerini ve 
deneyimlerini arttιrmalarιnι sağlamaktadιr. İnsan Kaynaklarι departmanlarι iş rotasyonu 
uygulamalarι ile, çalιşanιn bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmeyi; 
monotonluklarιnι gidermeyi ve motivasyon ve iş tatmini yaratmayι hedeflemektedirler. İş 
rotasyonu aynι zamanda bir kariyer planlama ve yönetici yetiştirme aracι olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte iş rotasyonu, çalιşanιn, zihinsel becerilerini geliştirdiği, 
güçlü ve zayιf yönlerini görebildiği, beklenmedik durumlar karşιsιnda çözüm üretebilme 
kapasitelerini arttιrabildiği bir çalιşma alanι olarak da tasarlanmaktadιr. Mavi yakalιlarda iş 
rotasyonu günümüzde firmalardaki ergonomik şartlarι iyileştirmek; iş kazalarιnι ve meslek 
hastalιklarιnι azaltmak için yoğun olarak kullanιlmaktadιr. Çalιşmanιn ilk bölümünde iş 
rotasyonu ile ilgili yapιlan tanιmlara ve kullanιm amaçlarιna değinilmiştir. İkinci bölümde 
de, iş rotasyonu uygulama sürecine, uygulama türlerine, uygulama etkinliğinin ölçümüne, 
uygulamada karşιlaşιlan kιsιtlara ve çeşitli ülke örneklerine yer verilmiştir. Çalιşmanιn son 
bölümünde yer alan araştιrma Otomotiv Ana Sanayi’ne bağlι 18 işletmede 
gerçekleştirilmiştir. Araştιrmanιn birinci evresinde tüm işletmelerin İK yöneticileri ile iş 
rotasyonunu uygulama durumlarι ve şekilleri incelenmiştir. Araştιrmanιn ikinci evresinde 
de seçilen 5 işletmedeki en az bir kere iş rotasyonuna tabi olmuş –üst yöneticiler hariç- 104 
beyaz yakalι ile iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιna yönelik bir 
tutum araştιrmasι yapιlmιştιr. Çalιşanlarιn demografik ve de diğer özelliklerinin algιlamada 
farklιlιk yaratιp yaratmadιğι tek yönlü ANOVA analizi ile tespit edilmiştir. Ayrιca iş 
rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin çalιşanlar tarafιndan algιlanmasιnιn, 
çalιşanlarιn iş rotasyonu sisteminden duyduklarι memnuniyete bir etkisinin olup olmadιğι 
da Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile incelenmiştir. 
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THE JOB ROTATION TECHNIQUE IN HUMAN RESOURCES AND AN APPLICATION  

 
Job Rotation is a self-development and on-the-job training technique which is giving to 

employees some opportunities. It provides to the workers to take different responsibilities 
and to increase their abilities and experiences in different jobs. Human Resources 
Department aims with the application of job rotation to enrich the knowledge, abilities and 
competencies of the employees; to minimize the monotony and create the motivation and 
job satisfaction in the company. At the same time job rotation is seen as a career-planning 
and executive development tool. Moreover is job rotations created as a working area in that 
employees can develop their intellectual skills, identify strengths and weaknesses of 
themselves, increase his or her problem-solving capacities against unexpected situations. 
Nowadays job rotation is used very deeply for blue collar employees in order to improve 
the ergonomic circumstances in the companies and to decrease job accidents and job 
illnesses. In the first part of the dissertation were pointed out different definitions and 
application aims of the job rotation.  In the second part of the dissertation were discussed 
the process and the types of the application; the effectiveness measurement of the job 
rotation; restrictions during the application of the job rotation and the job rotation examples 
from different countries. The research, which is described in the last part of the study, has 
been applied in 18 firms in the Automotive Main Industry. In the first part of the research 
the presence and the form of the application of the job rotation has been examined with the 
Human Resources Managers in all firms. In the second part of the research has been applied 
an attitude survey in five chosen companies in order to examine the perceptions of 104 
white-collar employees -except upper level managers-,  who have at least a job rotation 
experience, against employee based aims of the job rotation. It has been analysed by one-
way ANOVA technique whether the demographical and other specifications make a 
difference in the perceptions. In addition, it has been also analysed by Multiple-Linear-
Regression model whether perceptions of the employees concerning employee-based 
targets of the job rotation has an effect on the employee satisfaction through job rotation 
technique.  
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ÖNSÖZ 

 

İşletmelerde ve insan kaynaklarιnda, 21.yüzyιlιn stratejilerinde değer yaratanιn 

“entellektüel sermaye” olduğu kabul edilmektedir. İnsan kaynaklarιnιn rolünün değiştiği 

ve entellektüel sermayeye daha fazla önem verilmesi gerektiği konusu sιkça gündeme 

gelmektedir. Bu bağlamda, kişisel etkinliği ve gücü geliştirmek üzere gerekli 

yöntemlerin üzerine daha fazla gidilmektedir.  Çalιşanlar da kendilerini ve kariyerlerini 

nasιl geliştireceklerine dair beklentilerini ortaya koymaktadιrlar. İş rotasyonu da, 

çalışanιn kişisel gelişimine ve işletme performansına olumlu katkιda bulunan önemli bir 

teknik olarak sayιlmaktadιr. İş rotasyonu tekniği hem işgörenler hem de işverenler 

açιsιndan bakιldιğιnda, insan kaynaklarι departmanlarιnca çeşitli amaçlar ve farklι 

süreçler altιnda uygulamaya konulmaktadιr. Bu çerçevede çalışma, iş rotasyonunun 

işletmelerde hangi amaçlarla ve nasιl uygulandιğιnι; çalışanιn bu uygulamalara hangi 
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GİRİŞ 

 

Yenilikçi ve global rekabetin içinde bulunan, yüksek verimlilik ve karlιlιk 

gayesi taşιyan işletmelerde, çalışanlardan etkin biçimde yararlanmak; çalışanların 

gereksinmelerini karşılamak ve gelişmelerini sağlamak insan kaynaklarιnιn temel 

stratejileri haline gelmiştir. Çalιşan performansι işletme performansι olarak 

düşünülmekte; çalιşanlarιn kalitesinin artmasι da bir rekabet gücü ve know-how olarak 

görülmektedir. Bu aşamada hem örgütlerin hem de bireylerin gelişmesine büyük ölçüde 

katkιsι olmasι açιsιndan eğitim konusu gittikçe önem kazanmaya başlamιştιr. Yeni 

yöntem ve tekniklerle zenginleştirilen eğitim uygulamalarιnιn kapsamι genişlemiştir. 

Birey, üniversite sonrasι sahip olduğu bilgileri ancak birkaç yιl kullanabilmekte, daha 

sonra çalιştιğι kurumun katkιlarι ile yeniden öğrenme, bilgilerine ve becerilerine 

yenilikler ilave etme ihtiyacι duymaktadιr. 

İşletmeler tarafιndan eğitime yapιlan yatιrιmlarιn günümüzde artmasι ve “en 

etkin” sonucu sağlayan eğitim yöntemlerinin seçilmeye başlanmasι, Toplam Kalite 

Yönetimi prensiplerinin, ISO 9000 ve ileriki standartlarιn işletme uygulamalarιna dahil 

edilmesiyle de daha çok gündeme gelmiştir. Eğitim ve kalite arasιnda kurulan bağ, 

dünya ticaretinde kalitenin öneminin artmasι ile hιz kazanmιştιr. Uluslararasι Kalite 

Standartlarιnιn belirlenmesi ile “kaliteye katkιsι olan herbir işgörenin” eğitim 

ihtiyaçlarιnιn sistemli ve kişiye yönelik karşιlanmasι öngörülmektedir. EFQM’in 

kιstaslarι arasιnda da insan kaynaklarιna verilen önemin ve eğitimlerin değerlendirme 

kriterleri arasιnda önemli bir yeri bulunmaktadιr. Günümüzde ekonomi ve istihdam 

dünyasιndaki yeni paradigma “yüksek performansa ve beceriye” sahip işgörene sahip 

olmak ve başarι şansιnι böylelikle arttιrabilmektir. 

‘İş rotasyonu’ da işletmelerde ve İnsan Kaynaklarι Yönetimi’nde, çalιşan 

becerilerini ve yeteneklerini geliştiren ve çoğaltan; ve bunun sonucunda, işletme 

etkinliğini ve etkililiğini de arttιran bir model olarak karşιmιza çιkmaktadιr. İşgörene 

yeni beceri ve deneyim kazandιran, işgücü esnekliğini ve bunun sonucunda da 

işletmelerde yaşanan ‘yetenek kιsιtι’ ve ‘geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesi’ 
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sorununu gideren iş rotasyonu uygulamasι, bu çalιşmanιn temel konusunu 

oluşturmaktadιr. Özellikle teknoloji yoğunluklu üretimin arttιğιnι gördüğümüz şu 

günlerde firmalar fazla maliyetlere katlanarak yetiştirdikleri çalιşanlarιnι daha sonra 

başka firmalara kaptιrabilmektedirler. Teknoloji yoğunluklu çalιşan işletmelerin iş 

rotasyonu yönünde tercihte bulunmalarι, hem çalιşanlarι memnun etmekte hem de 

böylelikle daha düşük bir işgücü devir oranι ve ‘yaşam boyu öğrenme ve istihdam’ 

sağlanabilmektedir.  

Çalιşanlar açιsιndan bakιldιğιnda, iş rotasyonu, rekabet ortamιnda talep edilir bir 

işgören olabilmek ve kariyer hedeflerine ulaşabilmek için kendilerini geliştirici bir 

teknik olarak algιlanmaktadιr. İstihdam piyasasιnda çok yönlü olmak, “kritik başarι 

faktörü” olarak sayιldιğιndan çalιşan da becerilerini ve bilgisini arttιrmak ve zayιf 

yönlerini geliştirmek için iş rotasyonunu talep eder hale gelmiştir. Özellikle işin 

içeriğinin kendisine uymadιğιnι düşünen ve düşük bir performans sergileyen çalιşan, 

kişisel potansiyelinin farkιna varιlmasι ve hatalι görevlendirmelerin önüne geçilmesi 

yönünde manevi ve davranιşsal olarak uygulamaya destek vermektedir. Üretim hattιnda 

ağιr yük altιnda çalιşan mavi yakalιlar açιsιndan ergonomik koşullarιn iyileştirilmesi ve 

bunun sonucunda meslek hastalιklarιnιn ve iş kazalarιnιn önüne geçilmesi amacιyla da 

iş rotasyonu kullanιlmaktadιr. Yönetim, çalιşma süresi içerisinde maksimum güvenli bir 

iş ortamι ortaya çιkarma olgusunu pekiştirmek için iş rotasyonu uygulamalarιna yer 

vermektedir.  

Bu noktalardan hareketle çalışmada; işletmelerde, İnsan Kaynaklarι 

Yönetimi’nde iş rotasyonuna ilişkin uygulama hedef ve türleri, bu uygulamalarda 

gözlemlenen iş rotasyonunun faydalarι ve beraberinde yaşanabilen olumsuzluklar ve iş 

rotasyonunun uygulamaya konuş sürecinin ortaya konması hedeflenmiştir. Yapιlan 

literatür çalιşmalarιnda iş rotasyonuna ait son yιllarda ortaya çιkan farklι bakιş açιlarιna 

ve farklι uygulama şekillerine de rastlanmιştιr. Bunlardan bir tanesi iş rotasyonunun bir 

kariyer yönetimi ve işbaşι eğitim tekniği olmanιn yanιnda işgücü esnekliğine de çözüm 

olarak görülmesidir. Bu çalιşmada, iş rotasyonunun, işletmelerde ortaya çιkardιğι 

yararlar ve sakιncalar detaylι bir şekilde incelenerek iş rotasyonun bir eğitim tekniği 
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olmasιnιn dιşιndaki hedefleri de ortaya konarak literatürdeki bu boşluk doldurulmaya 

çalιşιlacaktιr.  

Bu çerçevede hazιrlanan çalιşma, üç bölümden oluşmaktadιr: Birinci bölümde, 

iş rotasyonu kavramιna ait çeşitli perspektiflerden yapιlan tanιmlara, ve bu modelin 

uygulanmasιnda işletmelerce ve işgörenlerce karşιlaşιlan faydalara ve olumsuzluklara 

yer verilmektedir.   

İkinci bölümde ise, sözü edilen iş rotasyonu uygulamasιnιn yer bulduğu 

uygulama türleri, ardιndan, iş rotasyonu uygulama süreci, uygulamanιn etkinliğinin 

ölçümü, uygulamada karşιlaşιlan kιsιtlar ve iş rotasyonunun çeşitli ülkelerdeki farklι 

uygulama şekilleri ortaya konmaktadιr.  

Üçüncü bölümde ve son bölümde, iş rotasyonunun uygulama amaçlarι ve 

bunlarιn çalιşanlar tarafιndan nasιl algιlandιğι Otomotiv Ana Sanayi üzerinde 

gerçekleştirilen bir araştırma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştιrmanιn ilk 

evresinde ilgili sektördeki iş rotasyonu uygulamalarιnιn boyutlarι (uygulama amaçlarι, 

karar aşamasι, karar kriterleri, süreçte karşιlaşιlan engeller ve sistemin işleyişi) analiz 

edilmektedir. Araştιrmanιn ikinci evresinde, çalιşanlarιn, iş rotasyonu uygulamasιnι ve 

iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerini algιlamalarιnιn demografik özelliklere 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü anova testleri ile analiz 

edilmiştir. Bu bölümde ayrιca, çalιşanlarιn, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin 

hedeflerinden duyduklarι memnuniyetlerinin iş rotasyonu uygulamasιndan duyduklarι 

genel memnuniyet üzerindeki etkisi çoklu doğrusal regresyon analizi ile tespit 

edilmiştir.  Araştιrma kapsamιndaki beş firmada çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi tutulma 

sιklιklarι, rotasyon programlarιna tabi tutulmuş işgörenlerin dağιlιmlarι, bir rotasyon 

programι için beklenen ortalama süreler ve işletmelerdeki iş rotasyonu uygulama türleri 

bu bölümde incelenen diğer konularι oluşturmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞ ROTASYONUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE ANALİZİ 

Çalιşmanιn birinci bölümünde, iş rotasyonunun kavramsal çerçevesinden, 

gelişim sürecinden, kullanιm amaçlarιndan ve beraberinde gelen yararlarιndan ve 

olumsuzluklarιndan bahsedilecektir. Kavramsal çerçeve içinde iş rotasyonuna ait farklι 

tanιmlara, iş rotasyonuna yakιn görülen kavramlara ve aralarιndaki farklιlιklara da 

değinilecektir. 

1. İŞ ROTASYONU KAVRAMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

“Rotasyon” kavramι, işletme literatürünün olduğu kadar günlük yaşamιn da çok 

uzak olmadιğι bir kavramdιr. Özellikle ülkemizde tιp doktorlarιnιn ve öğretmenlerin 

rotasyonlarιndan sιkça söz edilmektedir. Ancak işletmelerdeki iş rotasyonu ve tam 

olarak ne olduğu, hangi kaygιlarla ortaya çιktιğι ve neyi hedeflediği hep merak edilir ve 

araştιrιlιr olmuştur. Dünya çapιnda ve ülkemizde iş rotasyonunun çok farklι 

tanιmlamalarι ve hedefleri bulunmaktadιr. Çalιşmanιn bu bölümünde iş rotasyonunun 

işletme bilimciler tarafιndan nasιl farklι şekillerde tanιmlandιğιna bakιlacaktιr. 

1.1. İş Rotasyonu Tanιmlarι 

İş rotasyonu, farklι yazarlar ve araştιrmacιlar tarafιndan değişik şekillerde 

tanιmlanmakta ve bu farklι tanιmlar doğrultusunda incelenmektedir. İş rotasyonu için 

tam ve kesin bir tek tanιm yapmak imkansιzdιr. Ancak, tüm bu tanιmlarιn vardιğι temel 

ve kesin noktalar da bulunmaktadιr. Amaçlarιn ve dayanak noktalarιnιn birbirinden çok 

farklι olduğunu söylemek mümkün değildir. Aşağιda son yιllarda yönetim bilimi ve 

özellikle İnsan Kaynaklarι Yönetimi (İKY) alanιnda isim yapmιş yazarlarιn iş rotasyonu 

ile ilgili literatürdeki tanιmlamalarιna yer verilmektedir. Tanιmlarda yer alan söz 

konusu ayιrιm (1990 öncesi ve sonrasι) iş rotasyonuna dair kesin bir değişim çizgisini 

yansιtmamaktadιr. İş rotasyonunun gelişim süreci ile ilgili bilgiler sonraki bölümlerde 

detaylι olarak aktarιlacaktιr. Buradaki ayιrιm konuya çeşitlilik kazandιrmak amacιyla 

yapιlmιştιr. 
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1.1.1. 1990’lι Yιllara Kadar Yapιlan İş Rotasyonu Tanιmlarι 

Öncelikle iş rotasyonu, dilimize, kökü Fransιzca olan “rotation” kelimesinden 

geçmiştir. Anlamι da “bir birimde çalιşan görevlilerin düzenli bir biçimde yer 

değiştirmesi” şeklindedir.1 Türkiye’deki işletme literatüründe ingilizcedeki “job 

rotation”un karşιlιğι olan “iş rotasyonu” kavramι kullanιlmaktadιr. 

Araştιrιlan birçok kaynakta, önceki kaynaklara yapιlan atιflarιn en eski 1956 

yιlιna gittiği tespit edilmiştir. James R. Morris, “Job Rotation” isimli makalesinde iş 

rotasyonuna çok geniş kapsamlι olmasa da bugünkü uygulamalarι dahi içinde 

barιndιracak tanιmlar ve örnekler vermiştir. Makaledeki iş rotasyonu tanιmι, “bireyin 

şahsi gelişimini teşvik etmek ve güçlendirmek amacιyla, kişinin bir pozisyondan diğer 

bir pozisyona planlanmιş hareketi”  şeklindedir.2 

Hellfors, iş rotasyonu ile ilgili 1968 yιlιnda yayιmlanan makalesinde, iş 

rotasyonuna şu şekilde bir tanιm getirmiştir : “.... iş rotasyonu, seçilmiş bir iş grubunun 

belli sürelerde değişik görev alanlarιnda planlι şekilde kullanιmιdιr”. Yazarιn dikkat 

çektiği nokta, iş rotasyonunun çalιşan için planlanmιş bir iş değişimi olmasιdιr. Burada 

geçerli olan, yerine getirilmesi gereken bir ‘görevin’ olduğudur. Değişim çalιşan 

açιsιndan aynι pozisyon ve aynι birim içinde olabilmekte; ancak, yerine getirilen 

görevin içeriği değiştirilmektedir. Buradaki amaç, görevin gerekliliklerinin iş değişikliği 

sonucu motive olmuş çalιşanlar tarafιndan tam performansla yerine getirilmesidir. 

Çalιşan gelişimi ya da kariyer planlamasι göz ardι edilmektedir.3  

Daha sonraki yιllarda Zeira’nιn 1974 yιlιnda yayιnladιğι makalede, iş 

rotasyonuna ait farklι ancak birbirini bütünleyen iki tanιma rastlanmaktadιr. Yazar, ilk 

olarak iş rotasyonunu, “işgöreni, örgüt hakkιnda bilgilendirmek için, kιsa vadeli olarak, 

daha önceden planlanmιş bir dizi seri işlerde çalιştιrma” şeklinde tanιmlamaktadιr. 

Yazarιn diğer tanιmιnda iş rotasyonu, “yöneticilerin transferi veya yükseltilmesi ya da 

onlarιn bir lider ve karar alιcι olabilmeleri için yeteneklerinin farklι işlerde geliştirilmesi 

                                                 
1 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr, 21.11.2006. 
2 Morris, James R.,“Job Rotation”,  The Journal of Business, vol. 29, no. 4, Oct 1956, pp. 268-273, p.268. 
3 Winzenried, Eva, Job Rotation: Konzeptionelle Erkenntnisse - Fallstudie-Gestaltungsempfehlungen, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern, (Lizentiatsarbeit 
(Yayιnlanmamιş Lisans Tezi)), Bern, 2005, p. 3. 
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ve test edilmesi” şeklinde ifade edilmektedir. Yazar, iş rotasyonunun daha çok 

kompleks endüstriyel örgütlerde ve çokuluslu firmalarda uygulandιğιnι; buralardaki 

amacιn da, yöneticileri bir üst seviyeye yönlendirmek ve ‘belli konularda uzman’ kişiler 

yerine ‘genel uzman’ çalιşanlar elde etmek olduğunu makalesinde vurgulamaktadιr.4 

1.1.2. 1990’lι Yιllardan Sonra Yapιlan İş Rotasyonu Tanιmlarι 

İKY alanι bilimcilerinden Dessler’e göre iş rotasyonu, “yönetici adaylarιnιn 

yönetim becerilerini geliştirmek üzere farklι departmanlarda çalιştιrιlmalarι” işidir. 

Burada amaç, yönetici adaylarιnιn, tecrübelerini arttιrmak; farklι işlerde ortaya 

koyduklarι performanslar sonucunda zayιf ve güçlü yönlerini belirlemek ve yönetici 

adaylarιnιn  işletmeyi tanιmalarιnι sağlamaktιr. Konuya bir örnekle açιklιk getirmek 

gerekirse, Goodyear şirketi, işe yeni giren yönetici adaylarιnι oryantasyon eğitiminden 

sonra altι iş başlιğι altιnda, altι aydan onbeş aya kadar çalιştιrmaktadιr. Daha sonrasιnda 

firma, adaylarιn rotasyonla elde ettikleri deneyimleri, adaylarιn özgeçmişleri ve 

şirketteki kariyer hedefleri ile bütünleştirmektedir. Bu aşamada adaylar, yönetimle 

birlikte kariyerlerine başlamak istedikleri noktaya birlikte karar vermekte ve kendilerine 

kariyer hedefleri çizebilmektedirler.5 

Yönetim bilimcilerden Daft’a göre iş rotasyonu, “çalιşan motivasyonunun, 

işletme etkinliğinin ve verimliliğinin arttιrιlmasι amacιyla çalιşanιn bir işten diğerine 

kaydιrιlmasι işi”dir. A.B.D.’de birçok şirket, esnek işgücü oluşturma kaygιsιyla bu 

tekniği uygulamaktadιr. Yazar, esnek işgücü sayesinde işgücü maliyetlerinin 

düşürülebildiğini ve yoğun rekabet ortamιna karşι dayanιlabildiğini savunmaktadιr.6  

Werther ve Davis’in 1993 yιlιnda yayιmlanan kitaplarιnda yaptιklarι tanιmda da 

iş rotasyonu, “uluslararasι yönetici geliştirmek ve iş yaşam kalitesini arttιrmak 

amacιyla, yeni adaylarιn, belirli zamanlarda belirli işlerde dönemsel çalιşmalarι” olarak 

geçmektedir. Yazarlar ayrιca, bu tekniğin mavi yakalιlara da uygulanabileceğinden 

                                                 
4 Zeira, Yoram, “Job Rotation for Management Development”, Personnel, vol. 51, no. 4, July-August 
1974, pp. 25-35, p. 27. 
5 Dessler, Gary, Human Resource Management, 8th ed., Prentice Hall, New Jersey, 1999, pp. 272-273. 
6 Daft, Richard, Management, 4th ed., the Dryden Press, Forth Worth, 1997, p. 531-532. 
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bahsetmişlerdir. Böylesi bir uygulamada da tekniğin getirisi, işçilerin becerilerini 

arttιrmak ve kişisel gelişimlerini sağlamaktιr.7  

Uluslararasι Çalιşma Örgütü (ILO), devlet sektörü alanιnda çalιşanlar açιsιndan 

iş rotasyonu ile ilgili tanιmιnι 1998 yιlιnda yayιmladιğι “Kamu Sektöründe İK Gelişimi 

Raporu”nda şu şekilde belirtmiştir: “.... çalιşanιn, bilgi ve becerisini arttιrmak, çalιştιğι 

kurum hakkιnda genel bir bilgiye sahip olabilmesini sağlamak amacιyla geçici sözleşme 

ile belli bir süre için başka işte çalιştιrιlmasιdιr.”  Bu tür bir uygulama ayrιca kamusal 

kuruma çalιşanιnι tanιma fιrsatι vermektedir. Özellikle AB üyesi ülkelerde kamu 

çalιşanlarιnιn eğitim ihtiyaçlarιnι karşιlamak amacιyla iş rotasyonunun bu şekilde 

kullanιldιğι belirtilmektedir.8  

2000’li yιllara gelindiğinde özellikle ergonomi alanιndaki çalιşmalarιn artmasι 

ile üretim bilimciler tarafιndan da iş rotasyonuna farklι tanιmlar getirilmiştir. Kuijer ve 

arkadaşlarι iş rotasyonunu, “çalιşanlarιn düzenli bir biçimde farklι işlerde karşιlιklι 

olarak -bir plan dahilinde ya da kendiliğinden- iş değiştirmeleri” şeklinde 

tanιmlamaktadιr. Burada yazarlarιn üstünde durduklarι amaç, çalιşanlarιn, yüksek ve 

düşük bedensel aktivite gerektiren işlerde karşιlιklι olarak iş değiştirmeleridir. 

Böylelikle, mavi yakalιlarιn fiziksel iş yükleri ve stresleri azaltιlmaktadιr.9 

İş rotasyonu ile ilgili diğer bir görüş de Pierce’den gelmekte ve yazar iş 

rotasyonu tanιmιnι “bir çalιşanιn, belli bir süre yeni bir pozisyonda ya da işte çalιşmasι 

ve daha sonra kendi eski işine geri dönmesi” şeklinde yapmaktadιr. Buradaki amaç, yine 

çalιşanda çalιşma isteğini arttιrmak; çalιşana yeni perspektifler katmak ve böylece 

işletmeye dinamiklik kazandιrmaktιr.10 

HR Focus Dergisi de 2008 yιlιnda iş rotasyonu üzerine yayιmladιğι bir makalede 

iş rotasyonunu, işgücünü elde tutmak için çok geçerli bir metot olarak tanιmlamaktadιr. 

Yeni işgücünü firmaya çekmek, oryantasyonlarιnι gerçekleştirmek ve bu işgücünün 
                                                 
7 Werther, William B. - Davis, Keith, Human Resources and Personal Management, 4th ed., McGraw 
Hill, int. ed. by Literatür, İstanbul, 1993, pp. 317-318. 
8 ILO, “The impact of working conditions on human resource development in the public service”, Report 
on Human Resource Development in the public service in the context of structural adjustment and 
transition, Part 3, 1998, http://www.ilo.org, 15.01.2008. 
9 Kuijer, P. Paul F. M. – Visser, Bart – Kemper, Han C. G., “Job rotation as a factor in reducing physical 
workload at a refuse collecting department”, Ergonomics, vol. 42, no. 9, 1999, pp. 1167-1178, p. 1168.  
10 Pierce, Janell, “Job Rotation: beyond your own branches”, Library Journal, July 2001, pp. 48-50, p. 48. 
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tanιnmasιnι sağlamak için  tercih edilen iş rotasyonu, diğer taraftan, yüksek potansiyele 

sahip çalιşanlarιn da kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri ve yeni düşüncelerini 

ortaya koyabilecekleri bir ortam bulmalarιnι sağlamaktadιr. Aynι makalede birçok firma 

yöneticisinin görüşüne yer verilirken, bu yöneticilerden birçoğunun “tek bir işi 

yapabiliyorsan ve bu yaptιğιn iş artιk ortada yoksa o zaman sana da ihtiyaç kalmamιştιr” 

şeklindeki görüşleri ortaya konmaktadιr. Kιsacasι, burada yine vurgulanmaktadιr ki, 

kişinin kendini esnek hale getirmesi, aynι zamanda firmanιn da işgücü bakιmιndan 

esnekleşmesi, rekabet için olmazsa olmazlar arasιna girmiştir.11  

Günümüzde politika ve stratejileri ile iş dünyasι uygulamalarιnda popüler olan 

ve işletme literatürüne yaptιğι katkιlarla da ön plana çιkan Avrupa Birliği’nin (AB) 

bakιş açιsιndan ve politikalarιndan da söz etmek mümkündür. 2000’li yιllara doğru iş 

rotasyonu Avrupa İstihdam Politikasι’nda tanιnιr hale gelmiş ve aksiyon planlarι içinde 

yer almaya başlamιştιr.12 Avrupa Birliği İşgücü Piyasasι’nda iş rotasyonunun tanιmι, 

“bir çalιşanιn, üretim akιşιnι etkilemeden, yaptιğι işten ayrιlarak işletme içinde bir başka 

işe geçmesi ve bu sayede kendini geliştirmesi” şeklinde yorumlanmaktadιr. Böylelikle, 

işletmedeki çalιşanlar arasιndaki kalifikasyon farklιlιklarι iş rotasyonu sayesinde en aza 

indirgenmektedir. Avrupa’daki bir diğer bakιş açιsι da, iş rotasyonunun, bir kişinin 

sürekli farklι işlerde ve farklι pozisyonlarda çalιşmasι; ama hep aşağιdan yukarιya ya da 

yatay olarak ilerlemesi olduğudur. Buradaki görüşe göre kişi, ömrü boyunca aynι 

işletmede kalmamalιdιr. Böylelikle ilerleyen bir kariyer çizgisi ve artan bir motivasyon 

grafiği elde edildiği görüşü hakimdir.13 Ancak, böylesi bir tarzιn gerçekte olumlu etkiler 

yaratιp yaratmayacağιnιn da incelenmesi gerekmektedir. 

AB kapsamιnda “mesleki eğitimi geliştirme merkezi” adι altιnda 

kurumsallaştιrιlan CEDEFOP(Centre Européen pour le Développement de la Formation 

Professionnelle) her yιl düzenlediği mesleki eğitim toplantιlarιnιn 2000 yιlι temasιnι “iş 

rotasyonu” olarak belirlemiştir. Bu toplantιlarda yapιlan görüşmelerde iş rotasyonunun 

                                                 
11 HR Focus, “Retention: Energize & Enhance Employee Value With Job Rotation”, HR Focus: The 
Hands-On Tool For Human Resources Professionals, Jan 2008, pp. 6-7,10, p. 6,7. 
12 Kruhoffer, Jens, “Entwicklung und Verbreitung der Jobrotation in Europa”, Agora VIII: Jobrotation: 
Tagungsband vom 20-21 März 2000, CEDEFOP, Luxemburg, 2002, pp. 19-34, p. 19. 
13 Gulnerits, Kathrin, “Job Rotation oder ewige Treue zu einem Unternehmen?”, 
http://www.wirtschaftsblatt.at, 21.08.2007. 
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işgücü sermayesine yapιlan güzel bir yatιrιm olduğu ifade edilmiştir. CEDEFOP, iş 

rotasyonunu kιsaca şu şekilde tanιmlamaktadιr: “iş rotasyonu, insan sermayesine 

yapιlan bir yatιrιm tekniğidir ve iş ile kişisel gelişim arasιndaki alιşverişi” ifade 

etmektedir. AB tarafιndan iş rotasyonu sadece bir mesleki gelişim metodu olarak 

görülmemekte; aynι zamanda, işin kendisine ve işletmenin rekabet gücüne yönelik 

yapιlan bir yatιrιm olarak da benimsenmektedir. İş rotasyonunun işletmeler için bir 

diğer başka önemi de, işgörenin sürekli iş değiştirmesi yoluyla rüşvetin de önüne 

geçilmesidir.14 Calabrese, İtalya Fiat’ta yaptιğι İK araştιrmasιnda iş rotasyonunu “... 

çalιşanιn bilgi birikimini arttιrmak için belli bir süre bir başka işte daha sonra bir başka 

işte çalιşmasι ya da kendi eski işine geri dönmesidir” şeklinde tanιmlayarak AB’deki 

uygulamanιn pratikteki tanιmιnι ortaya koymuştur.15 

Ülkemizde bugüne kadarki çalιşmalarda iş rotasyonu ile ilgili yapιlan genel 

tanιmlama, iş rotasyonunun “bir işbaşι eğitim yöntemi” olduğu yönündedir. Genelde 

orta kademe ve üst kademe çalιşanlarιn katιldιğι bu eğitim tekniğinde eğitime tabi 

tutulanlar, organizasyonun çeşitli bölümlerinde belli bir zaman diliminde çalιşmakta ve 

bu belirlenmiş zaman içerisinde teknik ve yönetsel  yetkinliklerini arttιrιcι eğitimler 

almaktadιrlar. Buradaki temel düşünce, birtakιm bireysel ve çevresel değişiklikleri ve 

departmanlara ilişkin kilit noktalarι rotasyon sιrasιnda işgörenlere göstermektir. 

Kιsacasι, işgörenlerin işletmeyi tanιmalarιnι sağlamaktιr.16  

Rotasyonu bir işletme içi personel hareketliliği olarak da görmek mümkündür. İş 

rotasyonu ile birlikte personel, şirket içindeki işlerde belli bir plan ve program çerçevesi 

dahilinde devamlι olarak hareket halinde olmaktadιr. Bu hareketliliğin iyi sonuç 

verebilmesi için iş rotasyonu politikasιnιn ve prosedürlerinin iyi planlanmasι 

gerekmektedir. Hareketlilikten bahsedilirken, işletmelerin yaşadιğι şekildeki bir 

personel gel-git’i (labor turnover) değil; işe, işletmeye ve işgörene katkι sağlayan bir 

döngü düşünülmelidir. 

                                                 
14 CEDEFOP, AgoraVIII:Jobrotation:Tagungsband vom 20-21 März 2000, CEDEFOP, Luxemburg, 
2002, p.1. 
15 Calabrese, Guiseppe, “Human resources in concurrent engineering: the case of Fiat Auto”, New 
Technology, Work and Employment, vol. 14, no. 2, 1999, pp. 100-112, p. 103. 
16 Özçelik, Oya, “Eğitim ve Geliştirme“, İnsan Kaynaklarι Yönetimi, Tuğray Kaynak v.dğr., Dönence, 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayιn No: 276, İstanbul, 1998, ss. 169-205, s. 193. 
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İş rotasyonunun tanιmlamasιndaki önemli nokta, firmanιn yaptιğι tanιm ve iş 

rotasyonuna karşι bakιş açιsιdιr.17 Bu çalιşmada yer alacak ve kabul edilecek iş 

rotasyonu tanιmι, “bir ya da birkaç amaç için,daha önceden belirlenmiş bir programa 

göre, belli kriterler esas alιnarak, işgörenin, bir süreliğine farklι bir işte/işlerde 

çalιştιrιlmasι” şeklindedir.  

İş rotasyonu ile ilgili literatürde “iş değiştirme”, “pozisyon değiştirme”, 

“personel rotasyonu”, “sistematik yer ya da iş değişikliği” gibi karşιlιklar da 

kullanιlmaktadιr. Bu çalιşmada bazen bu tür ifadelere yer verilse de genel kavram “iş 

rotasyonu” şeklinde kabul edilmektedir.  

1.2. İş Rotasyonunu Oluşturan Unsurlar 

Bu bölümde çalιşmada kabul edilen iş rotasyonu tanιmιnda hangi kavramlarιn ne 

şekilde geçerli olduklarιna, sιnιrlarιnιn nasιl çizilmiş olduklarιna yer verilecektir.  

1.2.1. Süre 

İş rotasyonu ile ilgili bu çalιşmada geçerli olan tanιmda ele alιnan unsurlarιn 

başιnda, iş rotasyonu programlarιnda belirlenen ya da daha çok iş rotasyonu mantιğιnda 

geçerli olan, ‘belli bir pozisyonda kalma ve kendi pozisyonuna ya da diğer bir başka 

pozisyona geçme süresi’ bulunmaktadιr. Bu süre ile ilgili olarak detaylι anlatιmlara 

çalιşmanιn İkinci Bölümü’nde yer verilecektir. Ancak yine de belirtmek gerekirse, iş 

rotasyonu şirket içinde kazanιlan ve çalιşanlara sunulan yaşam biçimlerinden bir 

tanesidir. Çalιşanιn hep aynι işte kalmadan farklι görevlerde çalιşarak kendini 

geliştirmesine ve bundan hem çalιşanιn hem de firmanιn yararlanmasιna olanak 

tanιnmaktadιr. 

1.2.2. Görev Farklιlιğι 

Görev farklιlιğι iş rotasyonunun yine temelini oluşturan unsurlardan biridir. Bu 

nokta iş rotasyonunu iş zenginleştirme ve iş genişletmeden ayιrmaktadιr. Bu kavramlar 

arasιndaki farka ilerki bölümde değinilmektedir. Burada iş rotasyonunda mutlak ortaya 

çιkan, çalιşanιn iş rotasyonu ile kendi yaptιğι işten farklι olarak tamamen başka bir işte 

                                                 
17 Bennett, Ben, “Job Rotation”, Development and Learning in Organisations, vol. 17, no. 4, 2003, pp. 7-
9, p. 7. 
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çalιşmasι; kullandιğι yetkinliklerin dιşιnda diğer yetkinlikleri de geliştirici faaliyetlerde 

bulunarak iş hayatιna çeşitlilik katmasιdιr. 

1.2.3. Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama 

İş rotasyonunun Japonya’daki sosyal bilimciler ve uygulayιcιlar tarafιndan ilk 

olarak ortaya atιldιğι belirtilirken üzerinde durulan ilk konu, iş rotasyonunun kişisel 

gelişimi sağlιyor ve kişiye firmasιnda ömür boyu çalιşma imkanι ve şartlarι yaratιyor 

olmasιdιr. Kιsacasι, iş rotasyonu kararlarιnιn kişinin gelişimine yönelik kararlar 

verecek; kişiyi çalιştιğι yere daha fazla bağlayacak ve ona gelecek için bir sigorta 

sağlayacak şekilde olmasι gerekmektedir. Bu anlayιş ve gereklilik de Japonya’da 

yönetim sistemlerinin “ikili”(dual) yönetim tarzιna dayanmasιndan kaynaklanmaktadιr. 

Bu sistemde şirket ortaklarι ve çalιşanlarι beraber karar almaktadιrlar. Böylelikle alιnan 

her karar çalιşanιn iş güvenliğini sağlayacak şekilde olmaktadιr. İş rotasyonu ile ilgili 

kararlarda ve uygulamalarda da öncelikle ‘çalιşan’ üzerinde durulmakta ve onun kişisel 

gelişimi ve kariyer hayatι ön plana alιnmaktadιr.18 

1.2.4. Performans Değerlendirme Sonuçlarι 

İş rotasyonu kararlarι performans değerleme sisteminin ürettiği verilerden 

yararlanmaktadιr. Yani, performans değerleme verileri, belirli bir işte bir süredir düşük 

performans gösteren veya ilgili bölümde/birimde istekli çalışmayan, buna rağmen 

vazgeçilemeyecek ya da kazanılması arzu edilen personelin rotasyon kararının 

alınmasında temel çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır.19 Çalιşanιn iyi bir 

performans göstermiş olmasι da iyi bir veri olarak düşünülmektedir. Bu kişi, iş 

rotasyonu sayesinde yetenek ve becerileri arttιrιlarak işletmenin her alanιnda istihdam 

edilecek şekilde de yetiştirilebilinmektedir.  

 

 

                                                 
18 Dedoussis, Vagelis,“Simply a Question of Cultural Barriers? The Search for New Perspectives In The 
Transfer of Japanese Management Practices”, Journal of Management Studies, vol. 32, no. 6, November 
1995, pp. 731-745, p. 734. 
19 Kaymaz, Kurtuluş, Geribildirim Sisteminin Çalιşan Performansι Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama, 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayιmlanmamιş Doktora Tezi), Bursa, 2008, s. 101. 
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1.3. İş Rotasyonuna Yakιn Kavramlar ve Bu Kavramlarιιn İş 

Rotasyonundan Farklιlιklarι 

İş rotasyonu tanιmlarιna yer verdikten sonra, iş rotasyonunun literatürde ya da 

uygulamada kavram olarak karιştιğι modellerden de bahsetmek, iş rotasyonunun bu 

kavramlarla farklιlιğιnι ortaya koymak açιsιndan yerinde olacaktιr. 

1.3.1. İş Zenginleştirme 

İş zenginleştirme (job enrichment) modeli, işin kendisinin içeriğinin 

zenginleştirilmesini ifade etmektedir. İş zenginleştirme, işgörenin motivasyonunu 

sağlamak amacιyla, bulunduğu işte başarι, tanιnma, sorumluluk, gelişme ve ilerleme 

imkanlarιnιn gerçekleşmesi için işin yeniden dizayn edilmesidir. Diğer bir deyişle, 

işgöreni geliştirecek ve daha fazla bilgi ve beceri gerektirecek şekilde işin içeriğinin 

zenginleştirilmesidir. Çalιşan, iş tanιmιnιn genişlemesiyle daha fazla planlama, yönetme 

ve kontrol etme sorumluluklarι ile donatιlmaktadιr. Bunun sonucunda da, kişisel gelişim 

ve tecrübe artιşι hedeflenmektedir. İş zenginleştirme işe dikey ve niceliksel olarak daha 

fazla sorumluluk, karar alma, planlama ve kontrol etme gücü yüklemektedir. Bir 

anlamda iş zenginleştirme, işin niceliğinin, kalitesinin artmasιdιr. Örneğin, yaptιğι işin 

devamιnι ya da kontrolünü sağlamak için işini diğer bir işçiye aktarmak zorunda kalan 

bir işçinin iş zenginleştirmesi sonucu tüm işi kendisi yapmakta ve kontrol ederek 

üzerine bir kontrol bandι yapιştιrabilmektedir.20 

1.3.2. İş Genişletme 

İş genişletme (job enlargement), bir işgörenin kendi yaptιğι işe, iş tanιmι dιşιnda, 

kişinin sorumluluğunu arttιrιcι ve becerilerini geliştirici bazι ek sorumluluklar 

aktarmaktιr. İş rotasyonunun da aslιnda bir çeşit iş genişletme olduğundan bahsetmek 

mümkündür. Rotasyonda bir çalιşanιn sistematik olarak bir işten diğer bir işe 

geçmesinden bahsediliyorsa, burada da iş genişletmenin işgörenin sorumluluklarιnι ve 

becerilerini arttιrιcι bir aktivite olduğundan söz etmek mümkündür.21 İş genişletme, iş 

zenginleştirmeye göre, işin daha fazla iş yüklenerek (işin miktarιnιn arttιrιlarak) 

                                                 
20 Luthans, Fred, Organizational Behavior, int. ed., Literatür, Turkey, 1995, s. 176. 
21 Dessler, a.g.e., p. 110. 
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niteliksel açιdan yatay olarak dizayn edilmesidir.22 Ancak, iş genişletme de iş 

zenginleştirme de beraberce kariyeri platolaşmιş ya da iş bunalιmι yaşayan veya yüksek 

performans ortaya koyan çalιşanlar için alternatif kariyer yollarι geliştirmede uygun 

görülmektedir.23 

İş dizaynι ile ilgili çalιşmalar yürütülürken iş rotasyonu, iş genişletmenin bir 

adιm ilerisi olarak vurgulanmιştιr. İş rotasyonu, iş genişletmeden farklι olarak  tek bir iş 

etrafιnda farklι görevlerde çalιşmayι kapsarken; çalιşan motivasyonu ve iş çeşitliliği 

yaratma gibi iş genişletme ile aynι amaçlarι benimsemektedir.24  

1.3.3. Yarι-Otonom Çalιşma Gruplarι 

Yarι-otonom çalιşma gruplarι (semi-autonomy work groups), işin 

organizasyonunun bir gruba verildiği; ve bu gruba dahil çalιşanlarιn amaçlarιnι az ya da 

çok serbestlik içinde, diğer çalιşma gruplarι ile de birlikte ortak hareket ederek ve 

üretim sorumluluğunu üstlenerek faaliyet gösteren çalιşma gruplarιdιr. Çalιşanlarιn daha 

doğrusu grup üyelerinin inisiyatif, sorumluluk ve ilişki gibi temel ihtiyaçlarιnι 

karşιlayabildikleri gruplardιr. İş rotasyonundan farkι, bireyselleşmenin daha fazla 

olmasι; işin yapιmι ile kontrol ayrιmιnιn, ayrιca, hazιrlιk, karar alma, yapma ve 

koordinasyon ayιrιmιnιn çok fazla olmamasιdιr. Ancak, denilebilir ki, iş rotasyonu da 

yarι-otonom çalιşma gruplarι da işbölümü ve uzmanlaşmandan uzaklaşma özelliklerini 

içlerinde barιndιrmaktadιrlar. Bu gruba yarι-otonom adιnιn verilmesinin nedeni, grubun 

belli konularda birlikte sorumlu olmasιdιr.25 Diğer bir incelemede şu da belirtilmektedir 

ki, yarι-otonom çalιşma gruplarι bünyelerinde iş rotasyonu uygulamalarιnι da 

barιndιrmaktadιr. Firma büyüklüğü ve üretim şekli, otonomluğun derecesini ve 

büyüklüğünü belirlemekte; iş rotasyonunun bu gruplar içerisinde uygulanabilmesi 

konusunda yönlendirici olmaktadιr.26 

 
                                                 
22 Luthans, a.g.e., p.177. 
23 Kirk, James J. et.al., “Name your career development intervention”, Journal of Workplace Learning, 
vol. 12, no. 5, 2000, pp. 205-216, p. 209. 
24 Gallagher, William E. – Einhorn, Hillel J., “Motivation Theory and Job Design”, The Journal of 
Business, vol. 49, no. 3, July 1976, pp. 358-373, p. 361. 
25 Efil, İsmail, Yönetim ve Organizasyon, 9.bs., Alfa Aktüel, Bursa, 2007, ss. 66-67. 
26 Freiboth, M. et.al., “Comparison of different organisations of assembly work in the European  
automotive industry”, International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 20, 1997, pp. 357-370, p. 366. 
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1.3.4. Görev Rotasyonu 

 Görev rotasyonu (task rotation), iş rotasyonu ile çokca karιştιrιlan; kullanιmda 

bazen çok iç içe girebilen kavramlardιr.  Görev rotasyonu iş rotasyonuna benzer şekilde 

tanιmlanmaktadιr:“işgörenlerin çalιştιklarι işi bir süreliğine bιrakιp başka bir göreve 

geçmeleri ve daha sonra yine kendi görevlerine geri dönmeleri” dir. Burada ana 

görevler alt görevlere ayrιlmaktadιr ve çalιşanlar bu alt görevleri kendi aralarιnda 

dağιtmaktadιrlar. Daha sonra her bir çalιşan dağιtιlan bu alt görevler arasιnda rotasyon 

edilmektedir. Buradaki amaçlar da iş rotasyonu ile hemen hemen aynιdιr. Kişinin başka 

bilgi ve becerilere sahip olmasι; çalιşanlarιn kendi aralarιnda empati kurabilmesi; 

monotonlaşmanιn giderilmesi ve esnekliğin sağlanabilmesi görev rotasyonu için 

sayιlabilecek hedefler arasιndadιr. Ancak, görev rotasyonunun iş rotasyonu gibi bir 

kariyer gelişim metodu olduğundan ya da etkin bir işbaşι eğitim tekniği olduğundan 

bahsetmek mümkün değildir. İş rotasyonundaki çeşitlilik (farklι departmanlarda çalιşma 

gibi) burada söz konusu değildir. Görev rotasyonunun sιklιğι ile monotonluğun 

giderilmesi konusunda iş rotasyonunun aksine pozitif bir ilişki bulunamamιştιr. 

Genellikle yapιlan işin sιkιcιlιğι ya da çekiciliği çalιşan motivasyonunu daha çok 

etkilemektedir.27 Çoğunlukla mavi yakalιlarιn görev rotasyonundan söz etmek 

mümkündür. 

1.3.5. Çapraz Eğitim 

İş rotasyonu, uygulama şekli bakιmιndan çapraz eğitim (cross-training) 

uygulamasιndan tamamen farklιdιr. Çapraz eğitim, işgörenin farklι bir bölümde bir 

günlük ya da en fazla bir hafta çalιşmasι yolu yapιlan bir eğitim türüdür. İşgörenler bu 

zaman bitiminde yine eski işlerine geri dönmektedirler. İş rotasyonu, bu eğitim 

metodundan daha karmaşιk bir yapιya sahiptir. İş rotasyonunda çalιşan, işin sahibi ve 

sorumlusu kişi olarak görülmekte; ancak, çapraz eğitime tabi bir çalιşan ise geldiği 

bölümde herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.28 Çapraz eğitim daha çok çalιşma 

                                                 
27 Zoethout, Kees – Jager, Wander – Molleman, Eric, “Simulating the Emergence of Task Rotation”, 
Journal of Artificial Societies and Social Simulation, vol. 9, no. 1, Jan 2006, pp. 1-3. 
28 Özocak, Kumru, “Differences of Job Satisfaction Level Amog Rotators and Non-Rotators”, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayιnlanmamιş Master Tezi), İstanbul, 2001, s. 69. 



 15

arkadaşlarιnιn işlerinin öğrenildiği, işletme içi işgücü esnekliğinin artmasιnιn sağlandιğι 

bir sistem olarak göze çarpmaktadιr.29  

Bir diğer kaynakta da, çapraz eğitim ve iş rotasyonu kariyer geliştirme tekniği 

olarak vurgulanmakta ancak, tanιmlamada ve pratikte farklιlιklarι ortaya konmaktadιr. 

Çapraz eğitim, kişilerin kendi iş becerileri dιşιnda diğer işlere ait de beceriler 

kazanmalarι ve ihtiyaç duyulduğundan bundan faydalanιlmasι için bu becerileri ortaya 

koymalarι açιsιndan eğitime tabi tutulmalarιdιr. Çapraz eğitim de iş rotasyonu gibi 

eleman sιkιntιsι çekildiğinde o boşluğun doldurulmasι, işletme içi iletişimin artmasι için 

bir kaynak olarak görülmektedir. Ama daha önce de denildiği gibi, çapraz eğitim bir iş 

performansι sιrasιnda kιsa vadeli olarak günlük çalιşma temposunu çeşitlendirmek 

amacιyla organize edilebilmektedir.30 

Çapraz eğitim ve iş rotasyonu arasιnda bir fark da süre bakιmιndan ortaya 

konmaktadιr. Çapraz eğitimdeki kişi, bir başka kişinin yaptιğι işi öğrenmek üzere farklι 

bir işte, o işi sadece üstün körü öğrenecek ve ihtiyaç olduğundan orda çalιşacak şekilde 

düzensiz olarak görevlendirilmektedir. İş rotasyonunda ise çalιşan, gittiği görevde tam 

bir performans sergileyecek seviyeye gelinceye kadar kalmaktadιr.31 

1.3.6. Çιraklιk Eğitimi 

Çιraklιk eğitimi (apprenticeship training), iş rotasyonu uygulamasιnιn bir 

bölümü içerisinde geçmektedir. Bu eğitim türünde hem işbaşι eğitim hem de sιnιfiçi 

eğitim uygulanmaktadιr. Lise veya teknik okul düzeyinde eğitim alan öğrencilerin, iş 

yaşamιna adapte olmalarι ve kendilerine en uygun bir işten kariyer hayatlarιna 

başlamalarι için bir işletmenin farklι teknik bölümlerinde belli süreler için çalιştιrιlmasι 

durumu söz konusudur. Bu uygulama, öğrencilerin okulda aldιklarι teorik bilgileri 

pratiğe dökmelerini de sağlamaktadιr. Ancak iş rotasyonu uygulamasιndan farkι, 

çιraklarιn, öğrencilik eğitimleri süresince, daha o işletmenin elemanι olmadan, 

işletmede çalιşmalarι ve farklι bilgi ve tecrübelere sahip olmalιdιr. Öğrencilerin mezun 
                                                 
29 Burke, Lisa A. – Moore, Jo Ellen, “The Reverberating Effects of Job Rotation: A Theoretical 
Exploration of NonRotaters’ Fairness Perceptions”, Human Resource Management Review, vol. 10, no. 2, 
2000, pp. 127-152, p. 128. 
30 Kirk et.al., a.g.m., p. 208. 
31 Pulich, Marcia Ann,“Revitalizing an Employee’s Job Interest”, Supervisory Management, vol. 34, no.3, 
March 1989, pp. 3-10, p. 9. 
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olduktan sonra hangi bölümden başlamasι gerektiğine bir nevi, kişisel potansiyelinin ne 

yönde olduğunun belirlenmesine, eğitim sürecine ve gelecekteki kariyer planlamasιna 

yardιmcι olan bir eğitim türüdür. Çιraklιk eğitiminin iş rotasyonu eğitim modeline 

temelde benzediğini söylemek mümkündür. Ancak buradaki hedef grup, şirketin 

gelecekteki potansiyel çalιşan grubunu oluşturabilecek öğrencilerdir. 

Ülkemizde otomotiv sanayi alanιnda faaliyet gösteren büyük ölçekli 

işletmelerde, Japonya’da çok yaygιn olan çιraklιk okullarι uygulamasιna geçilmektedir. 

Burada temel amaç, elemanlarι daha tecrübesizken organizasyona dahil etmek; hem 

şirket kültürü ile yetiştirirken hem de beceri eğitimlerini vermektir. Çιraklar belirli 

zamanlarda öğrendikleri bir işten diğerine geçmek suretiyle hem deneyim kazanmakta 

hem de bilgilerini arttιrmaktadιrlar. Burada da çιraklιk uygulamasι ile iş rotasyonu 

tekniği iç içe geçmektedir. 

1.3.7. Terfi Sistemi 

Terfi (promotion), iş rotasyonu kavramιndan ayrι bir yerde tutulmalιdιr. Terfi, 

yukarι doğru pozisyonel, hiyerarşik ve içinde ücret artιşιnι da barιndιran bir ilerlemeyi 

ifade etmektedir. Terfi sonucunda çalιşan hem farklι bir üst ünvana sahip olmakta hem 

de daha fazla bir ücret almaya başlamaktadιr. Çalιşanιn sorumluluğu da statüsü de 

böylelikle artmaktadιr. Terfi bazen işin aynι kalmasι ile de mevcut olmaktadιr. Aynι işte 

on ya da on beş sene çalιştιktan sonra yönetim tarafιndan sadece ünvan değişikliğini 

getiren bir terfi kararι işin yapιsιnι değiştirmemekte; ancak, çalιşana motivasyon 

katmasι bakιmιndan böyle bir karar alιnmιş olmaktadιr. Ancak iş rotasyonunda farklι bir 

boyut söz konusudur. İş rotasyonu ile çalιşan, hem farklι bir pozisyona ya da bölüme 

sahip olmakta hem de yaptιğι işin yapιsι tamamen değişmektedir. Fakat burada çalιşanιn 

ücretinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sonuç olarak denilebilir ki, iş 

rotasyonu ile gelen değişimle terfi sonucu gelen değişim aynι değildir. Ancak, terfi iş 

rotasyonunun bir sonucu olarak kullanιlabilmektedir.32 

Diğer taraftan, dikey iş rotasyonu uygulamalarιnda çalιşanlar, bazen bir üst 

poziyonun görevinde geçici olarak çalιşabilmektedirler. Buradaki amaç, sadece bu 

                                                 
32 Campion, M. A. - Cheraskin, L. - Stevens, M. J., “Career related antecedents and outcomes of job 
rotation”, Academy of Management Journal, vol. 37, no. 6, Dec 1994, pp. 1518-1542, p. 1519. 
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çalιşanιn belli süreliğine bu görev ile ilgili bilgi ve görüş sahibi olmasιnιn sağlanmak 

istenmesidir. 

1.3.8. Oryantasyon Eğitimi 

İş rotasyonu tanιmlamalarιnda da iş rotasyonu kullanιm alanlarι ile ilgili olarak 

ortaya çιkan hususlardan bir tanesi, yapιlan bu tanιmlarιn bazιlarιnιn oryantasyon 

(orientation) eğitimine çok yakιn olduğudur. Özellikle yönetici adaylarιnιn ilk işe 

girdiklerinde belli sürelerle farklι işlerde çalιştιrιlmalarι bazι yazarlar tarafιndan iş 

rotasyonu olarak algιlanmaktadιr. Oryantasyon eğitimi, “işletmeye yeni giren ya da 

bölüm değiştiren işgörenlere işe başlama öncesi veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan 

eğitime” denmektedir.33 Kιsacasι, yeni başlayan işgörenlerin, özellikle yönetici adayι 

statüsünde olanlarιn işe ve işletmeye uyumlarιnιn sağlanmasι ve yabancιlaşmalarιna 

engel olunabilmesi için oryantasyon eğitimi içerisinde işletmedeki farklι bölümler 

gezilmekte ve buralarda belli sürelerle çalιşιlmaktadιr.  

İş rotasyonunun belli bir bölümünü oluşturan, sadece işe alιşιlmasιnι sağlayan 

oryantasyon kavramι, bir kariyer yönetim sistemi ya da iş rotasyonu kadar geniş 

kapsamlι bir teknik olarak algιlanmamalιdιr. İş rotasyonunu oryantasyon eğitiminden 

ayιran nokta, iş rotasyonunun daha planlι ve sistematik, uzun süreli olmasι ve kişinin bir 

işi başarmasιnι sağlamasιna yetecek kadar süreye sahip olmasι gerektiğidir. 

Oryantasyon eğitiminde ise, bazen bir işte birden fazla yönetici adayι barιndιrιlmakta ve 

o işle ilgili ancak adaya belli başlι bilgileri sunacak kadar zaman geçirtilmektedir. İş 

rotasyonu kapsamιndaki yönetici yetiştirme programlarι tüm bu oryantasyon eğitimi 

dönemi geçirildikten sonra başlamaktadιr. Adayιn güçlü ve zayιf yönlerine göre bir 

kariyer planι çizilmekte ve hangi işlere rotasyon edilmesi gerektiği ve ilerde hangi 

noktaya ulaşacağι böylelikle belirlenmektedir. 

Oryantasyon eğitimi içerisinde rotasyon uygulamasιnιn A.B.D. ülkesinde sιkça 

kullanιldιğι görülmektedir. Yetenek Yönetimi (Talent Management) modellerinin 

içerisinde ülkenin seçkin üniversitelerinden mezun olmuş başarιlι yeni mezunler işe 

                                                 
33 Özçelik, “Eğitim ve Geliştirme”, s. 194. 
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alιnmakta ve farklι departmanlarda çalιştιrιlmaktadιrlar.34 Pirelli firmasι oryantasyon 

eğitimine güzel bir örnek sunmaktadιr. ‘Kampüs Projesi’ adιnι verdikleri bir proje ile 

iktisat, mimarlιk ve mühendislik bölümlerinden mezun olan öğrencilere firmanιn 

içerisindeki üç farklι bölümde bir yιl boyunca çalιşma imkanι sunulmaktadιr. Buradaki 

amaç, yeni mezunlarιn gerçek iş yaşamιnι, ticari hayatι görebilmelerini; ve gelecekte 

hangi bölümden başlamalarι gerektiğini öğretmektir. Bir yιl süresince adaylara aynι 

zamanda sιnιfiçi eğitimlerle teknik ve yönetsel konularda bilgi desteği de 

sağlanmaktadιr. Şirket bu havuzun %60’ιnι ilerde istihdam etmektedir. Buradan da 

görülmektedir ki, farklι bölümlerde denenen adaylarι aynι zamanda şirket de 

tanιmaktadιr.35 Günümüzdeki yeni yöneticilik misyonu ve yetkinlikleri tanιmlamasιnda  

yöneticilerin örgüte genel bakabilmesi ve olaylarι bir bütün olarak ele alabilmesi 

yatmaktadιr. İşletmeler  de bunu gerçekleştirebilmek için adaylarι ilk işe başladιklarι 

anda sadece tek bir bölüm içine hapsetmemektedirler.  

2. İŞ ROTASYONUNUN GELİŞİM SÜRECİ VE GELİŞİM SÜRECİNE ETKİ 

EDEN YÖNETİM FELSEFELERİ 

Bu bölümde iş rotasyonunun çιkιş ve gelişim aşamalarιna ve bu aşamalara yön 

veren yönetim felsefelerine çeşitli başlιklar altιnda değinilecektir. 

2.1. Klasik Dönem Sonunda Gelinen Nokta: “Uzmanlaşma” Yerine “Çok 

Yönlülük” Dönemi 

Fordist üretim biçiminin Taylorsit ilkelerle hüküm sürdüğü üretim süreçlerinde, 

planda katι bir işbölümüne tabi tutulan işçilerin hareketleri verimliliği en üst düzeye 

çιkaracak biçimde sιnιrlandιrιlmιştιr. Zamanlamasι yapιlarak en ince ayrιntιlarιna kadar 

hesaplanan kitle üretimi adι altιndaki işbölümü ve uzmanlaşma, işin niteliksiz ve yarι 

nitelikli işgücü tarafιndan yapιlmasιna olanak tanιmιş, nitelikli işgücüne olan bağlιlιk 

ise azalmιştιr.  

‘Uzmanlaşma’ kavramι Adam Smith’in ekonomik ve Taylor’un iş yapma şekli 

görüşlerinin temelini oluşturmaktadιr. Çalιşan topluluğu bölümlere ayrιlmιş ve her bir 

                                                 
34 Cappelli, Peter, “Talent Management for The Twenty-First Century”, Harvard Business Review, March 
2008, pp. 74-81, p. 79. 
35 Pirelli, Pirelli Annual Report, http://www.pirelli.com/investor/2006/English/F04.html, 22.02.2008. 
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çalιşan sadece tek bir işten sorumlu tutulmuştur. Bu kavram ile ortaya konan yapιda, 

çalιşanιn önceden belirlenmiş tek bir görev üzerinde çalιşmasι gerekli görülmüş; kişisel 

gelişimi de sadece bu görev dahilinde sağlanmak istenmiştir. Bu konunun çalιşan 

psikolojisini ve çalιşanlarιn sosyal ihtiyaçlarιnιn karşιlanmasιnι olumsuz yönde 

etkilediğini de öne süren birçok çalιşma bulunmaktadιr.36 Bu devrede işçinin işten ve 

karar alma sürecinden koparιlmasι yüksek ücretle telafi edilmeye çalιşιlmιş ve iş 

motivasyonunun azalmasι önlenememiştir.37  

Aşağιdaki tabloda uzmanlaşmanιn kişiye ve işletmeye getirdiği yarar ve 

sakιncalar ayrιca ortaya konmaktadιr.   

Tablo 1: Uzmanlaşma ile ilgili yarar ve sakιncalar38 
Uzmanlaşmanιn Yararlarι  Uzmanlaşmanιn Sakιncalarι 

• Verimlilik artιşι, 
• Know-how’larιn artιşι , 
• İşletme becerisinin artιşι, 
• İK Planlamasιnda maliyetlerin düşmesi. 

• Tek bir işe yoğunlaşma ve o işe odaklanma, 
• Monotonlaşma ve zihinsel yeteneklerin daralmasι, 
• Takιm çalιşmasιnιn azalmasι, 
• Meslek hastalιklarιnιn, devamsιzlιklarιn artιşι, 
• İşgücü esnekliğinin azalmasι, 
• Kalitenin düşmesi, 
• Motivasyonun azalmasι. 

Özellikle, Taylor’un savunduğu tez doğrultusunda, işletmeler uzun yιllar 

uzmanlaşmanιn peşinden gitmişler ancak, bunun sonucunda elde ettikleri düşük 

performanslι ve motivasyonsuz çalιşanlarιn sebebinin de buna dayandιğιnι 

görememişlerdir. Sιk ve tekdüze tekrarlanan işleri yapmaya zorlanan çalιşan, 

uzmanlιğιnι tek bir iş üzerinde yoğunlaştιrmιş ancak giderek düşük performans ve 

motivasyon göstermiştir. Daha sonraki dönemlerde de yönetim bilimciler tarafιndan 

çalιşanlarda sadece iş tatmini ve motivasyon çalιşmalarιna önem verilmiş; fakat, işin 

gelişitirilmesi ya da beceri  artιşι gibi konular göz ardι edilmiştir.  

Sanayi Devrimi ile birlikte yönetim bilimcilerin ortaya koyduğu ve uzun yιllar 

hüküm süren yukarιda da bahsedilen “uzmanlaşma” kavramι ve bunun verimlilik 

üzerindeki etkisi, 1930 ve sonrasι, çalιşanlarιn motivasyonunu arttιrmak ve bilgi 
                                                 
36 Cappelli, Peter – Rogovsky, Nikolai, “New work systems and skill requirements”, International Labour 
Review, vol. 133, no. 2, 1994, pp. 205-220, p. 205. 
37 Tokol, Aysen,“Yeni Teknolojiler ve Değişen Endüstri İlişkileri ”, İşGüç Endsütri İlişkileri ve İnsan 
Kaynaklarι Dergisi, Cilt: 2, Sayι: 1, 2000, s. 2, http://www.isgucdergi.org, 18.02.2008. 
38 Minder, Gabriela, Personalentwicklung und –motivation als strategischer Erfolgsfaktor im Detailhandel 
Schweiz: Konzeptionelle Grundlagen- Empirische Untersuchung- Gestaltungsempfehlungen, Institut für 
Organisation und Personal der Universität Bern, (Lizenzarbeit (yayιnlanmamιş lisans tezi)), Bern, 2002, 
p. 63.  
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düzeylerini yükseltmek amacιyla “çok yönlü olmaya” dönüştürülmüştür. Bu değişimin 

aynι zamanda verimliliğe olumlu katkι sağlayacağι; “çok yönlülükle” birlikte rekabet ve 

başarι gücünün artacağι da öngörülmüştür.39 Teknolojik yenilikler ve gelişmeler 

geçerliliğini koruyan Taylorizmin geleneksel iş organizasyonu yapιsιnda bazι 

değişiklikleri zorunlu kιlmιştιr. Bu gelişmelerin amacι da, ekonomik gelişme için insan 

kaynaklarιnι en iyi şekilde kullanmak değil, aynι zamanda bireylerin işteki tatminini 

arttιrmak olmuştur.40 Esnek üretim tarzιnιn yerleşmesi ile, modül üretim tarzι 

kullanιlarak, genel amaçlι makinelerle ürün farklιlaştιrmasι yapιlabilen, bu doğrultuda 

yaratιcιlιğa dayalι ve katιlιmcι ilişkiler içeren yeni organizasyon modelleri 

geliştirilmiştir.41 

Tablo 2: Taylorist-Fordist Modelin Fonksiyonel Model İle Karşιlaştιrιlmasι42 
Taylorist-Fordist Model Fonksiyonel Model 

Standart Üretim Ürün Farklιlaşmasι 
Fiyat Rekabeti Kalite Rekabeti 
Hareketli Montaj Hattι Modül Üretimi 
Tek amaçlι Makineler Genel amaçlι Makineler 
Vasιfsιz İşçiler Vasιflι İşçiler 
Düşük İş Motivasyonu Yüksek İş Motivasyonu 
Çatιşmacι İş İlişkileri İşbirliğine dayanan İlişkiler 
Hiyerarşik Yönetim Katιlιmcι Yönetim 
Dιşardan Kontrol  İçeriden Kendi Kendine Kontrol 
Yatay İşbölümü Yatay İş Entegrasyonu 
İşçileri işyerine bağlama  Rotasyon 
Makine temposuna uygunluk Montaj Hattιnda Bağιmsιzlιk 
Bireysel Çalιşma Grup Çalιşmasι 

Sanayi sürecinin başlamasι ile montaj hattι uygulamasιnιn işletmelerde 

yaygιnlaşmasι, üretimin sürekliliğini bozmadan devam etmesini sağlamak amacιyla bazι 

yedek işçilerin kullanιmιnι zorunlu hale getirmiştir. Bu yardιmcι elemanlarιn işgücü 

açιklarιnι iş değiştirme (job alternation) ile kapatmaya çalιşmalarι iş rotasyonunun ilk 

adιmlarιnιn atιlmasιna neden olmuştur. Tabi ki başlangιçta iş değiştirme ile iş rotasyonu 

arasιnda uygulamada farklιlιklar bulunmaktadιr ancak, uzmanlaşma ve işbölümünün 

yaygιnlaştιğι klasik dönemde farklι işlerdeki işgücü açιğιnι kapatmak için farklι 

görevler üstlenen bu yedek işçilerin çalιşma yaşamlarιndaki duygu ve davranιşlarιnda 

daha çok iş tatmini ve işlerine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip olduklarι 

görülmüştür. Daha sonra iş değiştirmenin verimlilik artιşιna da olumlu etkisinin 

                                                 
39 Dessler, a.g.e., p. 110. 
40 Efil, 2007,a.g.e., s. 63. 
41 Tokol, 2000, a.g.m., s. 2. 
42 Tokol, 2000, a.g.m., s. 3. 
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görülmesi bu konunun işletmedeki teknik işgörenler tarafιndan da benimsenmesine 

neden olmuş; konu giderek daha sistematik bir şekilde ele alιnιr olmuştur.43  

Bu dönemde belirli amaçlara yönelik olarak benimsenen iş değiştirme şekli, 

firmadaki tüm çalιşanlarιn (sadece mavi yakalιlar değil) işlerini, değiş-tokuş yöntemi ile 

ya da tamamen bιrakarak değiştirmesi ile meydana gelmektedir.44 İş değiştirmenin 

sadece yedek işçiler için değil diğer çalιşan üyeleri için de geçerli hale gelmesinin 

başlamasι uzmanlaşma kavramιnιn sorgulanmasι ile de ortaya çιkmιştιr.  

İş rotasyonu, Tayloristik yaklaşιmιn olumsuzluklarιnιn giderilmeye çalιşιldιğι, 

yatιk hiyerarşik yapιlarιn hakim olduğu, çok yönlü olmanιn ve takιm çalιşmasιnιn teşvik 

edildiği Holistik (Modern)/(Bütüncül) Organizasyonlara* geçişle ayrιca önem 

kazanmιştιr. Holistik organizasyonlar içinde İK departmanlarι, işgörenlerin tek bir iş 

üzerinde senelerce çalιşmasι yerine farklι işler arasιnda becerilerini geliştirmelerini ve 

tecrübe kazanmalarιnι amaçlamaktadιr. Burada, iş rotasyonu yeni ve geçerli bir eğitim 

modeli olarak karşιmιza çιkmaktadιr.45 Holistik düşünce ile işletmeler bir bütün olarak 

görülmekte; tek bir çalιşanιn ortaya koyduğu verimlilik artιşιnιn işletme verimliliğini 

etkilediğine, bunun sonucunda da ülkedeki verimliliğin arttιğιna inanιlmaktadιr. İş 

rotasyonu da hayat boyu eğitim feslefesi ile çalιşanι geliştirerek ve motive ederek 

verimlilik artιşιna girdi sağlamaktadιr.46  

İş rotasyonunun çalιşanlarιn uzmanlaşmasιndan tamamen uzak bir kavram 

olduğunu söylemek mümkün değildir. İki kavramιn temelde farklι olmasιnιn yanιnda, 

bütünleştikleri bazι noktalar da bulunmaktadιr. İş rotasyonu uzmanlaşmayι tamamen 

yok eden bir uygulama olarak görülmemelidir. Aksine çalιşan geldiği görevin tüm 

ayrιntιlarιnι öğrenmekte ve o işi tamamen üstlenecek konuma gelene kadar o işte 

eğitilmektedir. İşletmelerin iş rotasyonu ile yedekleme planlarι oluşturmak istemelerinin 

                                                 
43 Uyargil, Cavide, Çalιşma Yaşamιnιn İnsancιllaştιrιlmasιnda İş Yapιlandιrmanιn Yeri ve Önemi ve Bir 
Örnek Olay Çalιşmasι, , İstanbul Üniversitesi, (Yayιnlanmamιş Doktora Tezi), İstanbul, 1983, s. 169. 
44 Olfert, Klaus - Steinbuch, Pitter A., PersonalWirtschaft, 4.Auflage, Kiehl, Ludwigshafen, 1990, p. 255. 
* Holistik anlayışa göre organizasyonlar, birbirileriyle etkileşen alt sistemlerden oluşmuş bütüncül 
yapılardır. Bütün alt sistemlerini ve çevre faktörlerini sistematik hareket planlarıyla yürütmektedirler. 
45 Lindbeck, Assar - Snower, Dennis J., “Multitask Learning and the Reorganization of Work: From 
Tayloristic to Holistic Organization”, Reprint from Journal of Labor Economics, vol. 18, no. 3, 2000, pp. 
353-376, p. 353. 
46 Moreno-Galbis, Eva, “Reorganisation of Firms and Job Stability: a Theoretical Approach”, Journal 
Compilation, vol. 21, no. 3, 2007, pp. 389-418, p. 391. 
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ve beceri havuzlarιnι geliştirme yoluna gitmelerinin nedeni de, çalιşanιn birden fazla 

beceriye sahip olabilmesinin ancak bu yolla sağlanabilmesi ve tecrübe kazandιğι işleri 

de yine bu sayede en iyi şekilde öğrenmiş olmasιdιr. Örneğin, araba üreten bir fabrikada 

bir işçi, lastik montajιnda vida sιkmakla sorumlu tutulmuş ve bu konuda 

uzmanlaştιrιlmιş iken iş rotasyonu sonucunda hangi lastiğin hangi araba tipine uygun 

olduğunun karar verilmesinden denge, basιnç ve hava ayarιna kadar tüm süreci 

yapabilecek kapasiteye ulaşmaktadιr. Kιsacasι şu şekilde belirtmek mümkündür: “ iş 

rotasyonu, bir çalιşanιn herhangi bir zamanda bir işte uzmanlaşmasιnιn sağlanarak daha 

sonra periyodik bir şekilde yine belli sürelerle uzman bir şekilde başka işlerde 

çalιştιrιlmasιnι sağlamaktιr.”47 Zeira 1974 yιlιnda yayιnladιğι makalesinde iş 

rotasyonunun uzmanlaşmanιn aksine “Örgüt Adam”larι yetiştirdiğinden söz etmiş; 

ilerde yükselebilmenin şartιnιn da buradan geçtiğini vurgulamιştιr.48 

Uzmanlaşma yerine çok yönlü olunmasιnιn tercih edilmesinde ve bu nedenle iş 

rotasyonu uygulamalarιnιn artιşιnda, teknolojik gelişmelerin de çok büyük payι 

bulunmaktadιr. Otomasyonla birlikte işlerin çoğu makineler tarafιndan yapιlιr hale 

gelmiş; bunun sonucunda, bedensel işgücünün talebinde azalmalar yaşanmιştιr. İşçiler, 

günümüzde A işçisi ya da B işçisi yerine sadece “genel işçi” olarak 

nitelendirilmektedirler. Bu nedenle, işçiler tek bir iş üzerinde değil artιk fabrikadaki tüm 

işleri yapacak kapasitede yetiştirilmeye çalιşιlmaktadιr. Yine de, işler kendi aralarιnda 

sιnιflandιrιlmakta ve tanιmlanmakta; ancak, her işgören iş rotasyonu sayesinde tüm 

işleri yapabilecek beceride geliştirilmekte, böylelikle işletme içi işgücü esnekliği 

sağlanmakta ve işgücü maliyetleri de düşürülmektedir.49 

Uzmanlaşmadan vazgeçilerek çalιşanlarιn birden fazla beceriye sahip olmasιnιn 

istenmesinde işverenlerin de katkιsι bulunmaktadιr. Sürekli değişen ve gelişen global 

                                                 
47 Cosgel, Metin - Miceli, Thomas, On the Job Rotation, Department of Economics Working Paper 
Series, The University of Connecticut, No. 1998-02R, October 1998, p. 3. 
48 Zeira, a.g.m., p. 32. 
49 Amante, Maragtas S.V.,“Human Resources Management in Japanese enterprises in the Philippines: 
Issues and problems,” Asia Pacific Journal of Management, vol.10, no. 2, Oct1993, pp. 237-246, p. 241. 
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serbest piyasa ekonomisinde işveren de “çok yönlü” İK gücü ile aşağιda sunulan 

avantajlar sağlamaktadιr:50 

• Sürekli değişen ve belirgin olmayan bir pazarda rekabet gücü artmakta, 

• Kriz dönemlerinde karşιlaşιlan problemleri çözecek işgücüne sahip 

olunmakta, 

• Hιzlι karar alan ve farklι sorumluluklar üstlenebilen insan kaynaklarι ekibi 

yaratιlmakta, 

• Çalιşanιn işletme içerisinde çalιştιğι işe ve pozisyona kök salmasι 

engellenmekte, 

• İşletme içinde takιm çalιşmasιnιn etkinliği ve empati ortamι artmaktadιr. 

Görüldüğü üzere, hem işgören çevresinden hem de işverenlerden, 

uzmanlaşmadan ya da bir başka deyişle “kalιplaşma”dan uzaklaşιlmasιnιn istenmesi ile 

çalιşma yaşamι ve biçimi bambaşka evrelere girmiş; bunun sonucunda da, Holistik 

Organizasyonlar ve görevler arasιnda öğrenme ortaya çιkmιştιr. Bu nedenledir ki, iş 

rotasyonu ile ilgili gelişmelerin başιnda, örgüt yapιlarιnda yaygιnlaşmaya başlayan bu 

yeni kariyer anlayιşι gelmektedir. İşgörenlerin sistem yönelimli olmalarιnι gerektiren bu 

anlayιş, çalιşana, süreçler arasι yatay ilişkileri ve bütünü görebilme imkanι vermekte; 

çapraz fonksiyonlarda tecrübe kazanmasιnι sağlayarak buna bağlι kariyer planlamasι 

oluşturulmaktadιr.51  

2.2. Neo-Klasik Dönemde İş Yapιlandιrma Biçimi Olarak İş Rotasyonu 

Bir önceki bölümde, Neo-Klasik teoriden çok önce, uzmanlaşmanιn çalιşan 

üzerinde yarattιğι iş kazalarιna, monotonluğa ve bιkkιnlιğa değinilmişti. Neo-Klasik’ler 

de 1950’li yιllara doğru işbölümünün, iş tatminini azaltιcι etkilerinin üzerinde 

durmuşlar; bunu önlemek üzere, başta iş rotasyonu olmak üzere farklι iş yapιlandιrma 

(job design) biçimlerine eğilmişlerdir. Bu yöntemler sayesinde, fazla iş yükü ve az iş 

                                                 
50 Järvi, Maija- Uusitalo, Tarja, “Job rotation in nursing: a study of job rotation among nursing personnel 
from the literature and via a questionnaire”, Journal of Nursing Management, vol. 12, 2004, pp. 337-347, 
p. 346 
51 Varol, Ergin Sait, “Örgüt Yapιlarιndaki Yeni Gelişmelerin Kariyer Anlayιşιna Etkileri: Geleneksel 
Kariyerden Sιnιrsιz Kariyere“, Yönetim, Yιl: 12, Sayι: 39, Mayιs 2001, ss. 17-27, s. 20. 
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yükünden kaçιnιlmιş; tekrar işlerden kurtulunmuş; kendilerini izole eden çalιşan ya da 

bölümlerin sosyalleşmesi sağlanmιş; etkin bir İK politikasι izlenebilir hale gelinmiş ve 

kιsacasι, yapιlan iş ve ortam çekici hale getirilerek iş performansι arttιrιlmιştιr.52  

Ancak, iş rotasyonu diğer iş yapιlandιrma biçimlerinden farklι olarak, işin 

yapιsal özelliklerinde değişiklik yapmamιş; kişinin yaptιğι faaliyetlerde değişiklik 

yapιlmasιnι sağlamιştιr. İşin yapιsι aynι kalιrken, genellikle kişi çalιştιğι yeri, aleti, ya 

da makineyi değiştirmektedir.53 Diğer iş yapιlandιrma biçimlerinden olan iş genişletme, 

iş zenginleştirme ve yarι-otonom çalιşma gruplarιndan yukarιdaki bölümlerde kιsaca 

bahsedilmiştir. 

Günümüzde de geçerli olan “esnek çalιşma sistemleri” içerisinde iş 

rotasyonunun halen bir iş yapιlandιrma şekli olarak kullanιlmasιnιn sebebi, nitelikli 

işgücünü -hatta birden fazla niteliğe sahip işgücünü-  öngören yeni bilgi teknolojilerinin 

kullanιlmasι ve yeni örgüt tiplerinde iş rotasyonunun vazgeçilmez olmasιdιr.   

2.3. Japonya Etkisi ve “Yaşam Boyu Öğrenme”,  “Yaşam Boyu İstihdam” 

Felsefesi 

Neo-Klasik dönemde kişinin motivasyonu, monotonluğunun azaltιlmasι için 

kullanιlan iş rotasyonu daha sonralarι hem yönetim kademesindekiler hem de montaj 

hattιndakiler için ciddi bir eğitim tekniği olarak kullanιlmaya başlanmιştιr. Çalιşanlar 

birden fazla görevde çalιşarak, çeşitli beceriler geliştirme ve birden fazla alet ya da 

makine kullanabilme olanağιnι bu sayede elde etmeye başlamιşlardιr. Burada, Neo-

Klasik dönemdeki anlayιşιn değişimini ve Japonya’daki felsefenin ortaya çιkιşιnι 

bağdaştιrmak mümkündür. 

İş rotasyonunun gelişiminde ve sistematik hale gelmesinde güçlü sermaye 

yapιsι, teknolojisi ve akιlcι yönetim sistemleri ile bir sanayi devi haline gelmiş 

Japonya’nιn ve Japonya’daki işletmelerin de katkιsι bulunmaktadιr. Seksenli yιllarda 

Japon firmalarιn küresel rekabetteki büyük üstünlüğü, batιlι firmalarιn Japon yönetim 

sistemleri üzerinde ciddi araştιrmalar yapmalarιna sebep olmuştur. Japonya’nιn İK 

stratejisindeki püf noktasι ve 1950’li yιllarda iş rotasyonu mucizesini yaratma sebebi, 
                                                 
52 Canadian Centre for Occupational Health and Safety, “Job Design”, 2002, http://www.osh.ca, 21.03.08. 
53 Uyargil, 1983, a.g.e., ss. 168-169. 
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istenen kaliteli işgücünü istihdam etmek ve istihdam edilen işgücünü devamlι olarak 

geliştirerek ondan “ömür boyu” yararlanmaktιr. Japonya, iş rotasyonu uygulamalarι ile, 

işgörenlerinin genel becerilerini arttιrmayι; bu gelişim süreci ile birlikte, onlara işletme 

içerisinde bir kariyer gelişimi sağlamayι ve sonuçta da, çalιşanlarιnι işletmenin ayrιlmaz 

bir parçasι haline getirmeyi hedeflemektedir. Firmanιn bir parçasι olduğunu bilen ve 

bunu hisseden çalιşan, hem işine ve örgüte bağlanmakta hem de motive olmaktadιr. 

Ayrιca, tecrübe kazanarak öğrendikleri bilgiye daha da yenilerini katmak ve onlarι diğer 

çalιşanlarla paylaşmak isteyen çalιşanlar, uzun dönemler aynι şirkette kalmaktadιrlar.54  

Japonya’da işletmeye girenler sözleşmeyi belirli bir görev için yapmamakta; her 

türlü işte çalιşmayι kabul etmektedirler.55 Bu ülkedeki ‘yaşam boyu istihdam’ sistemine 

göre, işçinin kιdemi büyük rol oynamaktadιr. Bu sistem sayesinde işçilerin büyük 

çoğunluğu işlerini yaşamlarιnιn en büyük uğraşιsι olarak görmektedirler. Çalιşanlar, 

çalιşma hayatlarι boyunca kendilerini öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye 

vermektedirler. Ayrιca, çalιşma koşullarι o işçinin çalιşma boyutlarιnι aşsa bile o işçinin 

işine son verilmemektedir.56 Buradan da anlaşιlacağι üzere, iş rotasyonu, Japonya’da 

çalιşanι geliştirme kaygιsιyla ortaya çιktιğι kadar öte yandan bir “yaşam boyu öğrenme” 

ve sonrasιnda “yaşam boyu istihdam” kaygιlarιyla da geliştirilmiş bir model olmuştur.57 

Ancak daha sonralarι A.B.D.’li yazarlar tarafιndan, Japonya’nιn tek ve birleşik 

ekonomik ve yönetim sistemi eleştiri görmüş ve iş rotasyonu uygulamalarι da farklι bir 

biçimde ele alιnmaya çalιşιlmιştιr. Bu yazarlara göre iş rotasyonunda Japonya’nιn eksik 

bιraktιğι nokta, işletmenin de bundan fayda sağlayacağιnιn göz ardι edilmiş olmasι ve 

global düzeyde düşünülmemiş olmasιdιr.58  

 

 

                                                 
54 Carmichael, H. Lorne – MacLeod, W. Bentley, “Multiskilling, Technical Change and the Japanese 
Firm”, The Economic Journal, vol. 103, Jan 1993, pp. 142-160, p. 144. 
55 Efil, İsmail, Yönetimde Kalite Çemberleri ve Uygulama Örnekleri, genişletilmiş 5.bs., Alfa, İstanbul, 
1999, s. 20. 
56 Demircioğlu, Murat, “Japonya’da “Life-Time” Sistemindeki Yeni Gelinen Nokta”, Mercek, Ekim 
1998, ss. 45-49, s. 46. 
57 Amante, a.g.m., pp. 237-238. 
58 Ishida, Kishio, “Practice of Strategic change in Japanese Companies”, Strategic Change, vol. 8, Jan- 
Feb 1999, pp. 19-30, p. 29. 
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2.4. Stratejik İnsan Kaynaklarι Yönetimi ve İşbaşι Eğitimi Kapsamιnda İş 

Rotasyonu 

Japonya dιşιnda sanayileşmiş diğer ülkeler (A.B.D. ve İngiltere gibi) 

Japonya’dan adapte etmek istedikleri teknolojilerin ve yönetim biçimlerinin 

kendilerinde başarιlι olabilmesi için Japonlarιn yüksek seviyede önem verdikleri çalιşan 

eğitimi ve beceri geliştirmeye; ve ayrιca, çalιşanιn firmaya bağlι kιlιnmasιna fazlaca 

dikkat etmeye başlamιşlardιr.  

A.B.D.’nin işte bu nedenlerle iş rotasyonunu Japonya sayesinde keşfetmesinden 

sonra, 1960’lι yιllarla birlikte İKY anlayιşιndaki değişmeler de iş rotasyonuna ayrι bir 

boyut kazandιrmιştιr. Stratejik İKY, özellikle eğitim ve geliştirme konusunda işe alιnan 

ve işletmede daha önceden çalιşan elemanlarιn yeni stratejilere bağlι olarak yapιlan 

değişikliklere uyumunu sağlamak için yeni eğitim ve geliştirme programlarι ve bununla 

ilgili politikalar tespit etmiştir.59 İşletmelerin personel kadrolarι endüstrideki ve 

teknolojideki gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikte ve düzeyde seçilmektedirler. 

Çalιşanlarιn niteliğini geliştiren bu programlar, sadece iş öncesi verilen eğitimlerle 

sιnιrlι kalmamakta şirket içinde uygulanan eğitim programlarι ile de çalιşanlar 

bilgilerini korumakta ve bu sayede geliştirmektedirler.60 Bir yandan katι rekabet 

koşullarιnιn işletmeleri çalιşanlarιnι geliştirmeye ve bunun bir rekabet silahι olduğunu 

anlamaya zorlamasι; öte yandan, çalιşanlarιn değişen ortama uyum sağlama 

zorunluluklarι, eğitim konusuna ilgiyi arttιrmιş, özellikle firma-içi eğitim saatlerinde 

büyük artιşlar kaydedilmiştir.61 Ayrιca, işbaşι eğitim tekniklerinin günümüzde çok 

geçerli olmasιnιn sebebi, eğitim değerlendirme analizlerinde çalιşanlarιn, işbaşιnda 

yaparak öğrenmede daha başarιlι olduklarιnιn ortaya konulmuş olmasιdιr.62 İş rotasyonu 

da böylelikle, çalιşanlarιn örgüt içinde sosyalleşmesini; firma felsefesini ve kültürünü 

                                                 
59 Dinçer, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasι, İstanbul, Timaş Yayιnlarι, 1991, s. 220. 
60 Yalçιn, Selçuk, Personel Yönetimi, genişletilmiş 3. bs., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayιn 
No: 200, Istanbul, 1988, s. 86. 
61 Çapar, G., “Kalkιnmada En Etkin Silah Verimlilik“, Mercek, Sayι: 4, Ekim 1996, s. 76. 
62 HR Focus, a.g.m., p. 6. 
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özümsemelerini  ve ortak hedeflere kilitlenilmesini sağladιğιndan birinci sιrada tercih 

edilen işbaşι eğitim tekniği haline gelmiştir.63 

Rotasyon eğitimi, adaylarιn işletmenin türlü işlevlerinde, yönetim işlevlerinin 

önemini daha iyi anlamalarιnι ve iş tatmini sağlamasι; farklι işleri deneme olanağι 

vermesi ve çalιşanlara vizyonerlik kazandιrmasι açιsιndan işletmeler tarafιndan tercih 

edilen bir eğitim tekniği halini almιştιr.64 Rotasyon eğitimi çalιşanda öğrenme isteğini 

arttιrdιğι için de işdιşι eğitim tekniklerine oranla çalιşanlar tarafιndan daha fazla tercih 

edilmektedir.65 

Stratejik İKY ile, iş rotasyonu uygulamasιnda standart planlamaya, strateji 

geliştirmeye, işgören seçiminde belli yöntemlerin kullanιlmasιna, iş analizi sürecinin 

etkin yürütülmesine, iş analizinde tanιmlanan iş ve görevleri layιkιyla yerine 

getirebilecek elemanlarιn seçimine ve işe yerleştirilmesine, bununla ilgili politikalar 

gelişitirilmesine, işgörenlerin iş rotasyonuna katιlιmlarιna dair görüşlerinin alιnmasιna 

ve iş rotasyonu süresinin planlanmasιna yer verilmeye başlanmιştιr. Kιsacasι, iş 

rotasyonuna stratejik bir oryantasyon sağlanmasι, uygulamanιn sistematikleşmesine; 

içselleştirilmesine; firma politikalarιna uyumlaştιrιlmasιna; dιş çevreye ve rekabet 

şartlarιna uygunlaştιrιlmasιna; uzun vadeli planlanmasιna ve öngörülerle 

şekillendirilmesine yer vermiştir.66 

2.5. Yalιn Yönetim Kapsamιnda İş Rotasyonu 

Çok yönlü olma konusunda katkι yapan bir diğer yönetim felsefelerinden bir 

tanesi de “yalιn yönetim”dir. Yalιn yönetim iş rotasyonu kadar geçmişi eski olan bir 

organizasyon modelidir. 1950’li yιllarda Japonya Toyota firmasι tarafιndan yapιlmιştιr. 

Yalιn örgütler belli temel ilkelerden bir araya gelmektedirler. Bunlarιn başιnda, 

çalιşanlarιn sürekli gelişimi ve esnek uzmanlaşma sistemi (çok fonksiyonlu 

                                                 
63 Pucik, Vladimir, “White Collar Human Resource Management in Large Japanese Manufacturing 
Firms”, The University of Michigan, Working Paper No. 374, April 1984, p. 7, 
http://www.deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/35991/1/b1407284.0001.001.txt, 19.10.2006. 
64 Artan, Sinan, Endüstri İşletmelerinde Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Türkiye’de Uygulama, EİTİA 
Yayınları No:172/107, Eskişehir, 1981, s. 84-85.  
65 Humber, Todd, “Rotating into Leadership”, Canadian HR Reporter, vol. 19, Iss. 1, Jan 2003, pp. 9-11, 
p. 10. 
66 Jörger, G., “Job Rotation: oft propagiert, selten praktiziert”, Verwaltung, Organisation, Personal, vol. 
6, 1987, pp. 262-267, p. 266. 
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uzmanlaşma) gelmektedir.67 İş rotasyonu da yalιn yönetim içerisinde insan merkezli 

özelliklerinden bir tanesidir. Eski organigramlara karşιn burada kademe sayιlarι en fazla 

altιya indirildiğinden her kişinin her bir kademe için yetiştirilmesi öngörülmektedir. 

Buradaki diğer bir amaç da, esnek üretim karşιsιnda esnek işgücüne sahip olmaktιr. 

Çalιşanιn işletme içinde her işi öğrenmesi öngörülmektedir. Bu sistem çerçevesinde her 

işçi, bulunduğu alandaki tüm işleri tüm timleri, sιrayla dolaşarak ögrenmekte ve giderek 

bu işlerde uzmanlaşmaktadιr. Bu kapsamdan, yöneticilerin ve liderlerin iş rotasyonlarι, 

işçilerin rotasyonlarι ve timler arasι rotasyon ön plana çιkmaktadιr.68 Bu sayede de 

çalιşan motivasyonu ve performans gelişimi ve firma etkinliği amaçlanmaktadιr. Sonuç 

olarak, firmaya bütüncül yaklaşabilen çalιşanlar yaratιlmaktadιr. Ve yine, yalιn 

yönetimin gerekliliği olarak, bilgi bu sayede her düzeyde paylaşιlmaktadιr. Firma insan 

kaynağιna yatιrιm yapan iş rotasyonu ve diğer uygulamalarιn sonucunda (iş 

zenginleştirme, Kaizen, takιm çalιşmalarι) kazandιklarι esneklik, kalite ve verimlilik 

sayesinde rekabet üstünlüğü sağlamaktadιr.69 

2.6. Yetenek ve Yetkinlik Yönetimi Kapsamιnda İş Rotasyonu 

1990’lι yιllara yaklaşιldιğιnda,  bilgi çağιnιn ve bilgi ekonomisinin geliştiği bir 

dönemde; birçok yazarιn ‘insan kaynaklarι yönetimi’ değil ‘insan yetenekleri yönetimi’ 

şeklinde yorumlarιnιn da çoğalmasι ile iş rotasyonuna bir yetenek yönetim modeli ve 

lider geliştirme ve elde tutma yöntemi olarak bakιlmaya başlanmιştιr. Potansiyel 

yeteneklerin ve yetişmiş bilgi gücünün firmada kalmasι için onlara sunulmasι gerekli 

görülen geniş kariyer patikalarι ve fιrsatlarι iş rotasyonu ile daha çeşitli hale 

getirilebilinmektedir. Çünkü, işgücü, artιk şirkette neler olup bittiği ile bütünsel 

anlamda ilgilenmekte; kendini şirketin herbir noktasιnda çalιşabilecek potansiyelde 

görmektedir.70 

                                                 
67 Efil, 2007, a.g.e., s. 409-410. 
68 Firuzan, Esin, “Tam Zamanιnda Üretim Sisteminin Bir İşletmede Uygulanmasι“, Yönetim ve Ekonomi, 
Cilt: 11, Sayι: 2, 2004, ss. 41-51, s. 48. 
69 Aytac, Selim Erdem, “Lean Manufacturing as a Human-Centred Approach for Manufacturing System 
Design”, Reflections on Human-Centred Systems and Leadership içinde, ed. Dietrich Brandt and 
ESTIEM, The ESTIEM Summer Academy Project, Eger, Hungary, 17-31 August 2003, pp. 1-21, p. 12. 
70 Brown, A.,“Job rotation programs turn heads”,Canadian HR Reporter, vol.16, no.1, Jan 13, 2003, p.12. 
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Günümüzde yetkinlik yönetimi ile bireysel bilgi ve becerilerin analizi ve 

geliştirilmesi ve çoklulaştιrιlmasι (multi-skilling) önem kazandιğιndan gelinen bu 

noktada iş rotasyonu uygulamasιna ‘beceri formasyonu sistemi’ adι altιnda (skill 

formation systems) ağιrlιk verilmektedir.71 Kişinin bir işi gerçekleştirmede ortaya 

koymasι gereken bilgi, beceri ve davranιş boyutlarιnι yansιtan yetkinlikler, hem kişinin 

sahip olduğu potansiyel olarak görülmekte hem de gelişime açιk yön olarak da dikkate 

alιnmaktadιr. Yetkinliklerin daha da gelişmesi ve performanslarιnιn artmasι için de iş 

rotasyonuna başvurulmaktadιr.72 Yetkinlik yönetiminde iş rotasyonuna önem verilmesi 

ve yine iş rotasyonunda yetkinliklerin baz alιnmasι, işletmelerin teknolojik gelişmelerin 

ιşιğιnda gelecek yöneticilerinden bilgi ve davranιş bazιnda ne istediğini de ortaya 

koymakta ve onlara hedef çizmektedir. 

Yetkinlik yönetimi günümüzde bu kadar önem kazanmιşken, yapιlan literatür 

araştιrmasιnda da gözükmektedir ki, iş rotasyonu, uzman, sosyal, yöntem ve kişilik 

yetkinliklerini geliştirmede sayιlan en önemli tekniklerden biri olmuştur. İş rotasyonu 

uygulamasι içindeki koçluk ve işi yaparak öğrenme aşamalarι da yetkinliklerin 

gelişimini pekiştirmektedir.73   

Yetkinlik yönetimi çerçevesinde yeni beceri kazanma, işgören için bir ücret 

artιşι, terfi imkanι anlamιna da geldiği için kişiyi yetkinlikler doğrultusunda performans 

göstermeye teşvik etmektedir. Ücret artιşι yeni kazanιlan beceride ya da görevde sιfιr 

hata koşulunu öngörmektedir. Çalιşan, sιfιr hataya varιncaya kadar kendini işinin püf 

noktalarιnι öğrenmek için zorlamakta ve temel, yönetsel ve teknik yetkinlikleri 

gerçekleştirmesi için bu sayede gayret sarf etmektedir.74  

Kanada’da yayιmlanan bir İK dergisi, Kanada’daki birçok şirketin elindeki 

yetenekleri elde tutmak ve bu pahalι ve değerli işgücünü devamlι motive edebilmek için 

iş rotasyonunu bir kariyer gelişim ve fιrsatlarι modeli olarak benimsediğini 

                                                 
71 Carmichael – MacLeod, a.g.m., p. 159. 
72  Dubois, David - Rothwell, William, “Competency-based or a traditional approach to training?: A new 
look at ISD models and an answer to the question, What's the best approach?”,  T+D Training and 
Development,  vol. 58, no. 4, April 2004, pp. 46-57, p. 47,48. 
73Münchhausen, Gesa, Führung and Biografie: Ein Beitrag zur biografieorientierten 
Kompetenzentwicklung von Führungskräfte in Organisationen, Fakultaet für Paedagogik, Universitaet 
Bielefeld, (Dissertation (Yayιnlanmamιş Doktora Tezi)), 2004, p. 87. 
74 Alster, a.g.m., p. 37. 
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açιklamaktadιr. Bu şekilde yüksek yetenekli (top talent) çalιşanlar devamlι öğrenme ve 

kariyerlerinde açιlan yeni fιrsatlarla kendi firmalarιnda kalmayι tercih eder hale 

gelmektedirler.75 

2.7. Modern Endüstri İlişkileri Sisteminde Fonksiyonel Esneklik 

Kapmasιnda İş Rotasyonu 

1980’li yιllarιn ortalarιndan itibaren esnek işletmeler (flexible firm) ve 

işgücünün fonksiyonel esneliği (functional flexibility) Endüstri İlişkileri Sistemi 

içerisinde konuşulan bir konu haline gelmiştir. İKY faaliyetlerinin sürekli bu konularda 

esnekleştiriliyor ve yönlendiriliyor olmasι da işletmelerin teknolojik gelişmelerde, 

değişken işgücü piyasasιnda ve artan rekabette kendini işgücünün fonksiyonel esnekliği 

konusuna adapte olabilmesini sağlamaktadιr.  

Fonksiyonel esneklik*, özellikle 1999 yιlιnda “esneklik-güvence 

dengesi”(flexicurity) tanιmlamasι ile de oldukça popüler hale gelmiştir. Esneklik-

güvence dengesi kιsaca, “...eş zamanlι olarak ve beirli bir koordinasyon içinde, bir 

taraftan işgücü piyasalarιnda, iş organizasyonlarιnda ve çalιşma ilişkilerinde esnekliği 

güçlendirmeye, diğer taraftan da, özellikle işgücü piyasasι dιşιnda kalmιş zayιf 

gruplarιn güvenliğini –istihdam ve sosyal güvenlik açιsιndan – arttιrmaya yönelik bir 

politik strateji”dir.76 Diger bir ifade ile, “....esneklik-güvence dengesi, çalιşanlarιn 

işgücüne katιlιmlarιnι ve onlarιn kariyerlerini geliştirerek sosyal dιşlanmayι önleyecek 

olan iş, istihdam, gelir ve ‘kombinasyon’ güvencesini sağlarken, aynι zamanda 

firmalarιn değişen koşullara uyum sağlama, verimlilik ve rekabet edebilme 

yeteneklerini güçlendiren sayιsal, fonksiyonel ve ücret esnekliğine sahip olma 

dereceleri anlamιna” gelmektedir.77 Görüldüğü üzere, fonksiyonel esneklik boyutuna 

günümüzde, esneklik-güvence dengesi boyutundan bakιlmakta; iş rotasyonu da 

                                                 
75 Brown, a.g.m., p. 12. 
* Bir başka kaynakta, söz konusu kavram, organizasyonel esneklik olarak geçmekte; ve, otonom çalιşma 
gruplarι ve iş rotasyonu gibi uygulamalarι içerisinde barιndιrarak “yüksek bağlιlιk” ve “yüksek 
performans”lι işletmeler yarattιğιndan bahsedilmektedir. bkz.Gulbrandsen, Trygve, “Flexibility in 
Norwegian Family-Owned Enterprises”, Family Business Review, vol. 18, no. 1, March 2005, pp. 57-76, 
p. 58. 
76 Wilthagen, Ton – Tros, Frank, “The Concept of Flexicurity: A New Approach to Regulating 
Employment and Labour Markets”, European Review of Labour and Research, vol. 10, no. 2, 2004, pp. 
166-186, p. 174. 
77 Wilthagen – Tros, a.g.m., p. 169.  
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fonksiyonel esneklik ile istihdam güvencesinin kesiştiği yerde tanιmlanmaktadιr. Diğer 

bir deyişle, iş rotasyonu fonksiyonel esneklik içerisinde, organizasyonun içsel kalitesini 

arttιrmak yolunda (internal flexilibility in qualitative terms)78, “çalιşanlarιn iş 

organizasyonu içerisindeki görevlerinin değiştirilmesi ve birden çok işte 

görevlendirilmesi”; istihdam güvencesi kιsmιnda da ömür boyu istihdam edilebilme 

güvencesinin yaşamboyu öğrenme, çok niteliklilik ve etkin takιm çalιşmasι ile elde 

edilmiş tarafιnι oluşturmaktadιr.79 

Aslιnda iş rotasyonunun fonksiyonel esneklik içerisindeki gelişimi ve ortaya 

çιkιşι bilimsel yönetim anlayιşιndan tamamen uzaklaşιldιğι zaman ortaya çιkmιştιr da 

denilebilir. 1970’li yιllarιn ortalarιnda işgörenlerin motivasyon ve performanslarιnι 

dikkate alacak şekilde geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmιştιr.80 İş rotasyonunun 

esnek çalιşma biçimleri içerisindeki uygulama yoğunluğu da, işgücü piyasasιnda 

özellikle AB ülkelerinin yaşadιğι dar boğazι gidermek açιsιndan ortaya çιkmιştιr. 

İşverenler sayιsal esneklikten çok fonksiyonel esnekliğe yönelmişler; ve işgörenlerin 

birden fazla beceri sahibi olmalarι yönünde çalιşmalara başlamιşlardιr.  İş rotasyonu ile 

birden fazla işi yapabilecek duruma gelen işgören, esnek çalιşma biçimlerine kolayca 

uyumlaştιrιlabilinmektedir. Özellikle ticaret, hizmet, otel sektörlerinde, 9-17 mesaisinin 

olmadιğι yerlerde, birden fazla işi yapabilen işgörenler istihdam edilmek istenmektedir. 

Buradaki esneklik de sosyal güvenceyi beraberinde getirmektedir. İşgören 

sözleşmelerinin ve ücret farklιlιklarιndaki ve hastalιk tatillerindeki olumsuzluklarιn 

giderilmesi için sosyal güvenlik sistemlerinde de düzenlemelere gidilmektedir. 81 

Yukarιdaki bölümlerde iş rotasyonunun uzmanlιk döneminin sonu olarak kişinin 

farklι becerilere sahip olmasι sonucunda geliştiğinden bahsedilmişti. Esneklik konusu 

                                                 
78 Peiro, Jose M. – Garcia-Mantalvo, Jose – Gracia, Francisço, “How Do You Young People Cope with 
Job Flexibility? Demographic and Psychological Antecendents of the Resistance to Accept a Job with 
Non-Preferred Flexibility Features”, Applied Psychology: An International Review, vol. 51, no. 1, 2002, 
pp. 43-66, p. 46. 
79 European Commision(EC), Flexicurity, EMCO Working Group on Flexicurity, May 2006, p. 5, 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/emco_workgroupflexicurity06_en.pdf, 
22.02.2008. 
80 Procter, Stephen – Ackroyd, Stephen, “Flexibility”, Contemporary Human Resources Management: 
Text and Cases içinde, ed.by Tom Redman and Adrian Wilkinson, Prentice Hall, 2006, pp. 473-515, p. 
475. 
81 Oorschot, Van, “Dutsch Flexicurity Policy: Flexibility and security for Dutsch workers?”, 4th 
International Research Conference on Social Security, Antwerp, 5-7 May 2003, pp. 1-15, pp. 1-2. 
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içerisinde de incelenen bu durum, ‘esneklikli uzmanlaşma’ adιnι almaktadιr. Özellikle 

esnek üretim teknolojilerinde, sistem, ürün değişikliklerine cevap verebilmek için 

yüksek nitelikli işgücüne sahip olmak isteyen firmalar bu iki kavramι bir arada 

tutmaktadιrlar.82 

Ülkemizde Petrol-İş’in yapmιş olduğu bir çalιşmada, fonksiyonel esnekliğin 

teknolojik gelişmelerden etkilenerek de ortaya çιktιğι ve iş rotasyonunun bir gereksinme 

haline geldiğini ortaya koymuştur. Yeni teknolojilerin çιkιşι ile işgücü niteliğinin genel 

eğilimlerinde değişimler yaşanmakta, istihdamda esnekliğin arttιrιlmasιna yönelik 

çalιşmalar hιzlanmaktadιr. Böylesi bir eğilimde, üretim ve bağlι işlemlerin yapιlιşι 

bütünleştirilerek, istihdam azaltιlιp, yapιlan işler basitleştirildiğinde, işçi ekibinin farklι 

işler yapabilecek şekilde esnekliğe kavuşturulmasι gerekmektedir.83 İşçilerin farklι işler 

yapabilecek konuma gelebilmesi için de iş rotasyonu eğitim tekniğinden yararlanιlmaya 

başlanmιştιr.   

Japonya’da geçmişten günümüze uygulanan esneklik modelleri, ABD ve Avrupa 

ülkelerinde, iş güvencesi konusundaki yasalarda yer alan katι kurallarιn baskιsιyla 

1980’li yιllardan bu yana artmaktadιr. Üretim faktörlerini optimum şekilde kullanma 

düşüncesi de fonksiyonel esnekiğe yönelinmesinde etkili olmuştur.84 Özellikle 

ülkemizde KOBİ’lerde kalifiye eleman sayιsιnιn yeterli olmamasι işgörenlerin, birden 

fazla beceri üzerinden, çok amaçlι olarak eğitilmesini öngörmektedir.  

İş rotasyonunun da gelişim sürecine bakιldιğιnda ne tür ihtiyaçlarι karşιlamasι 

için uygulandιğι da görülmektedir. Japonya’nιn yaşam boyu öğrenme felsefesi ile 

kişisel gelişime verdiği önem; Avrupa Birliği’nin istihdam sorununa çare olmasι 

bakιmιndan iş rotasyonuna kattιğι yeni anlayιş ya da günümüz rekabetçi işletmelerin 

ayakta kalabilmek için verimliliğe ve insan gücüne yaptιklarι yatιrιm ve de bu rekabet 

ortamιnda global pazarlarda kendilerini temsil edebilecek yöneticilerin gelişmesi arzusu 

ile iş rotasyonuna yönelmeleri, iş rotasyonu uygulamalarιnιn tarihsel süreçteki çιkιş 

noktalarιnι ve ana amaçlarιnι oluşturmaktadιr.  

                                                 
82 Procter – Ackroyd, a.g.m., p. 484. 
83 Tokol, 2000, a.g.m., s. 4. 
84 Tokol, Aysen, Endüstri Ilişkileri ve Yeni Gelişmeler, VIPAŞ, Bursa, 2001, s. 163. 
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3. İŞ ROTASYONUNUN KULLANIM AMAÇLARI 

Günümüzde kullanιlan her bir yönetim tekniğinin ortaya çιkιşι belirli bir 

ihtiyacιn giderilmesi ya da kötü gidişatιn düzeltilmesi amacιnι gütmektedir. İş rotasyonu 

da öncelikle Japonya’da yaşam boyu istihdamι ve öğrenmeyi sağlama çerçevesi içinde 

kişisel gelişimin güçlendirilmesi kaygιsιyla ortaya çιkmιştιr. Ancak daha sonraki 

yιllarda tekniğin faydalarιnιn başka alanlara da yayιlmasι, işverenlere iş rotasyonunu 

eğitim odaklι olarak kullanιlmasιnιn yanιnda başka hedeflere de yönlendirilebileceğini 

göstermiştir. Özellikle son on yιlda tekniğin boyutlarι daha da geliştirilerek sadece firma 

bazιnda değil daha makro amaçlara yönelik kullanιlmasι öngörülmeye başlanmιştιr. Her 

bir kullanιm amacιnιn varmak istediği diğer noktalar, motivasyonu sağlamak, 

devamsιzlιğι azaltmak v.b. ve bunun sonucunda da, şirket performansιnι arttιrmaktιr. 

Günümüzdeki rekabetçi ortam ve bilgi çağι da bunu gerektirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İş Rotasyonunun Kullanιm Amaçlarι85 

Yukarιda iş rotasyonu kullanιm amaçlarιnιn işletme literatüründe hangi başlιklar 

altιnda incelendiği; konunun hangi ana amaçlar çerçevesinde ele alιndιğι aktarιlmaya 

çalιşιlmaktadιr. Şüphesiz, iş rotasyonu konusunun varmak istediği birden çok amaç 

bulunmaktadιr; ancak, burada ele alιnacak olan konular, iş rotasyonunun hangi temel 

amaçlar altιnda incelendiği ve iş rotasyonunun nerede durduğudur.  

                                                 
85 Jörger, a.g.m., p. 263. 
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Yapιlan literatür araştιrmalarιnda ortaya çιkan, iş rotasyonunun belli bir amacι 

gerçekleştirmek için uygulandιğιdιr. Birinci bölümün sonunda bahsedilecek olan 

faydalar ise, belli amaçlarιn gerçekleştirilmesi yolunda iş rotasyonunun uygulanmasι ile 

elde edilen ya da göz önünde tutulan yan hedeflerdir. Ancak incelenen araştιrma 

metodolojileri ya da teorik çalιşmalarιn içerikleri de göstermiştir ki, iş rotasyonu, 

öncelikli ve başlangιç olarak, yukarιdaki şekilde belirtilen ve aşağιda açιklamalarι 

yapιlan amaçlar ve kaygιlar doğrultusunda kullanιlmaktadιr. 

3.1. İşletmeye Yönelik Amaçlar 

Örgütsel amaçlar  iş rotasyonunun işletmelere ekonomik açιdan getiri sağladιğι 

amaçlardιr. Bunlar arasιnda işgücü esnekliği sağlamak, verimliliği arttιrmak ve iş 

kazalarιnι önlemek gibi amaçlar yer almaktadιr. 

3.1.1. İşgücü Esnekliği Sağlama* 

İşletmeler, sürekli değişen teknolojik çevre içerisinde artan rekabete karşι 

koyabilmek ve ayrιca, bu hareketliliğin beraberinde getirdiği finansal ve ürün bazιndaki 

değişimlere adapte olabilmek için, içinde bulunduklarι işgücü piyasasι uygulamalarιnι 

sürekli değiştirmektedirler. Örneğin, geçmişte işletmeler, karmaşιk görevlerle ve 

bölümleşme ile başa çιkmaktalardι. Çalιşan, uzmanι olduğu işte senelerce çalιşmakta; o 

işi de bir başka kimse bilmemekteydi. Ancak daha sonralarι, iki sebeple bu konuda 

sιkιntι ortaya çιktιğι gözlenmiştir. Birinci sebep, profesyonel uzmanlaşmayla birlikte 

bölümlerin kendi alt kültürlerini ortaya çιkarmιş; departmanlarιn birbirlerine 

integrasyonunda ve anlaşmalarιnda çatιşmalarιn meydana gelmiş olmasιdιr. Ayrιca, 

takιm çalιşmasι da uzmanlaşmadan ve bireyselleşmeden olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Departmanlar ve çalιşanlar arasιndaki uyumsuzluk sonucunda da pazarιn değişen yapιsι, 

müşteri talepleri göz ardι edilmiştir. Uzmanlaşma ve bireysel çalιşmadan 

uzaklaşιlmasιnιn ikinci bir sebebi de, teknolojinin ve bunun beraberinde işlerin de 

karmaşιklιğιnιn artmasι ve güçlü ve sürekli devam eden takιm  çalιşmasιnιn önem 

                                                 
* Bundan önceki bölümde, Modern Endüstri İlişkilerinde fonksiyonel esnekliğin ne olduğuna değinilmişti. 
Burada fonksiyonel esneklik içerisinde esnek işgücü temasιna ve getirilerine daha detaylι olarak 
bakιlmaktadιr. 
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kazanmιş olmasιdιr.  İşte bu gelişmeler işletmelerin hiyerarşik yapιsιnι, iletişim biçimini 

ve İK kalitesini oldukça etkilemiştir.86  

İşletmeler artιk rekabet ortamιna karşι koyabilen ve her türlü işin üstesinden 

gelen, takιm ruhuna sahip esnek işgücüne ihtiyaç duymaya başlamιştιr. İşveren 

açιsιndan da, esnek işgücü, işsizliğe ve işgücü maliyetlerine karşι bir çözüm olarak 

görülmektedir. İşletmeler bu sayede, esnek ve adapte olunabilen işler ve buna uygun 

işgücü yaratmaktadιrlar. Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, iş rotasyonu 

klasik yönetim sistemindeki uzmanlaşma kavramιna ters düşen bazι ögeleri ve amaçlarι 

bünyesinde barιndιrmaktadιr. Günümüzdeki kalite düzeyi anlayιşι, ürünle ve bu ürünün 

üretimi, dağιtιmι ve pazarlamasι ile ilgili üst düzeyde bir yeteneğe sahip olunmasιnι 

öngörmektedir. Bunun sonucunda da üst yönetim, çalιşanιna, ürünün herbir süreci ile 

ilgili sorumluluğa sahip olmasι bilincini yüklemiştir. Sonuç olarak işgörenlerden, ürünle 

ilgili her türlü detaya sahip olmasι istenmektedir. Bu da işletmede, iş rotasyonu sonucu 

elde edilen esnek işgücü ile gerçekleştirilebilecek bir durumdur.87 

İşverenler işgücü esnekliği ile kendilerini herhangi bir teknolojik yatιrιm 

karşιsιnda, büyümede, eleman azaltmada ve maliyetleri düşürmede daha rahat ve esnek 

hissetmektedirler. Günümüzde işverenler için uzmanlaşmadan uzaklaşmanιn anlamι, 

‘tüm taleplere karşι cevap verebilecek işgören grubuna sahip olma’ anlamιna 

gelmektedir. Pinfield ve Atkinson, ‘Neden işgücü esnekliği?’ sorusuna verdikleri 

cevapta, bu kavramιn rekabetçi ortamda işletmeler için bir rekabet avantajι sağladιğιnι 

ve işgücü politiklarιnda karşιlaşιlmasι olasι herhangi bir fιrsat ya da olumsuz durumda  

firmaya daha rahat hareket edebilme kabiliyeti sağladιğιnι belirtmişlerdir.88  

İş rotasyonu, işgücünün işletme içindeki hareketliliğini arttιrmaktadιr. 

Teknolojik gelişmelerin hιzlιlιğι ile sanayi ve hizmet sektörü, iş rotasyonu 

uygulamasιnda yeni bakιş açιsιna sahip olmuşlardιr. İK’yι organize etmede; çalιşma 

                                                 
86 Friedrich, Andrea - Kabst, Rudiger- Weber, Wolfgang- Rodehuth, Maria, “Functional flexibility: 
merely reacting or acting strategically? ”, Employee Relations, vol.20, no. 5, Bradford, 1998, pp. 504-514, 
p. 504. 
87 Sundin, Elisabeth, “Gender-determined Jobs and Job-rotation- Problems and Possibilities”, The Service 
Industrial Journal, Jul 2001, vol. 21, no. 3, pp. 87-112, p. 102. 
88 Pinfield, Lawrence – Atkinson, John S., “The flexible firm”, Canadian Business Review, vol. 15, no. 4, 
Winter 1988, pp. 17-19, p. 19. 
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sürelerini dağιtmada; mevcut işçileri talepteki değişime göre farklι işlerde 

görevlendirmede; işgücü girdisinin düzeyini ürün talebine göre ayarlamada işletmeler, 

iş rotasyonu uygulamalarι ile büyük kolaylιk kazanmaktadιrlar.89 

Esnek işgücünün yaratιlmasιna literatürden gelen bir karşιlιk da “birden fazla 

beceri sahibi işgörenlere sahip olma” şeklindedir. İş rotasyonu ile sadece kendi 

bölümündeki işi üstlenebilen işgörenler yerine çok farklι işleri de yapabilen işgörenler 

ortaya çιkmaktadιr. Örneğin, bir spor mağazasιndaki bir çalιşan kimi zaman mal 

teslimatι yapabilmekte ya da kasada ürün satιşι görevini üstlenebilmekte ya da müşteri 

ile direkt temas içinde olup ürün pazarlamasιnι da yapabilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken konu, kişinin hangi bölümlerde başarιlι olduğunu gözlemlemek ve 

bundan beceri tablosu  çιkarmaktιr. Özellikle üretim sektöründeki işletmeler, beceri 

tablolarι üzerinden üretim bandιndaki işçileri, üretimin farklι bölümlerinde 

görevlendirebilmektedir. Farklι görevlendirmeler sayesinde işçiler üretimde tek bir iş 

üzerinde kalmamakta ve motivasyonlarι artmaktadιr.90  

Özellikle, bilişim teknolojilerinde faaliyet gösteren işletmelerde, teknik 

elemanlarιn işletme içinde birden fazla rolleri de üstlenmeleri  yönetim tarafindan talep 

edilmekte; bu sayede, teknik uzmanlarιn sadece kendi konularιnda değil işletme 

ihtiyaçlarιnι karşιlayabilecek şekilde farklι becerilerde de gelişmeleri amaçlanmaktadιr. 

Bilişim sektöründe çalιşanlarιn, diğer işletme faaliyet süreçlerine ne kadar uzak ve 

isteksiz olduklarι düşünülürse, iş rotasyonu, hem bu tür personelin hem de bir dönem 

teknik departmanda çalιşma fιrsatι bulan diğer işletme personelinin tüm süreçlere hakim 

olmasιnι sağlamaktadιr. Bu da işletme içi esnekliği arttιrmaktadιr.91 Örneğin, Motorola 

şirketi cep telefonu kolundaki elemanlarιnι birden fazla teknik konu üzerinde eğitmekte 

ve bu şekilde kritik meselelerin çabuk bir şekilde çözülmesini sağlamaktadιr. Bir sigorta 

şirketi de bünyesindeki sigorta elemanlarιnι poliçenin satιşιnι ve hatta herbir aşamasιnι 

yapmaya yeterli olacak şekilde eğitmektedir. Bu sayede müşteriler de tek bir kişi ile 

muhatap olmakta ve müşteri hizmetleri daha hιzlι bir şekilde yürümektedir.92  

                                                 
89 Tokol, 2001, a.g.e., s. 148-149. 
90 Alster, Norm,“What Flexible Workers Can Do”, Fortune, February 13, 1989, pp. 36- 39, p. 36,37. 
91 McGillicuddy, Shamus, “IT job rotation rare, but critical for business alignment”, ComputerWeekly, 
Feb 2007, http://www.computerweekly.com/articles, 21.08.2007. 
92 Alster, a.g.m., p. 36. 
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Diğer bir uygulama biçimi de otomotiv imalat sektöründeki işletmelerde ortaya 

çιkmaktadιr. Esnek işgücüne sahip olunmasι ile anlιk talep değişimlerine karşιlιk 

verilmek istenmektedir. Klasik hat üretimi şeklinden uzaklaşιlarak “U” biçimindeki 

üretim sistemine geçilmesi ile gelen mal talebine göre bazen bu sistemde tek kişi 

çalιştιrιlmakta ve bu çalιşanιn da tüm işleri yapabiliyor olmasι beklenmektedir. Esnek 

işgücü sahip olunmasι ile artιk işletmelerin esnek talep değişikliklerine cevap 

verebilmesi; günümüzde geçerli olan tam zamanιnda üretim için neyi ne zaman ve ne 

kadar üretileceğini bildiren bilgi sistemi KANBAN’a uyum sağlanmasι ve personel 

planlamasιnιn rahatça yapιlabilmesi ortaya çιkmaktadιr. 

Tayland’ta orta ve büyük ölçekli 500 işletme arasιnda yapιlan bir araştιrmanιn 

sonucuna göre, işletmeler iş rotasyonunu daha çok örgütün yeniden yapιlandιrιlmasι 

amacιyla uygulamaktadιrlar. İş rotasyonu sayesinde firma esneklik kazanmakta; kalifiye 

işgücü sayιsι artmakta ve yeniden yapιlandιrma sürecinde işgörenler farklι görevlere 

kaydιrιlabilinmektedirler. Konuyu ülkemiz açιsιndan ele aldιğιmιzda, ekonominin 

çalkantιlι olduğu bir ortamda ve rekabet etmeye çalιşιlan uluslararasι piyasada ürün ve 

üretim sistemleri değişikliklerine cevap verebilmek için işgücü esnekliğinin önem 

kazandιğιnι görmekteyiz. İşgücünün farklι becerilere sahip olmasι firmalarιn etkinliğini 

ve verimliliğini olumlu yönde etkilediği gibi işgücüne de motivasyon ve iş güvenliği 

rahatlιğι sağlamaktadιr.  

3.1.2. İşletme ve İşgücü Verimliliğini Arttιrma 

İşletmede verimliliği etkileyen faktörler arasιnda insanιn çok özel bir yeri vardιr. 

Bugün bir işletmenin en değerli kaynağι o işletmedeki çalιşanlar olarak 

gösterilmektedir. Çalιşanlarιn işletme içinde başarιlι ya da başarιsιz bir rol oynamalarι 

yetenek, beceri ve verimlilikleri gibi nitelikleriyle ilgilidir.93 Yapιlan pek çok araştιrma, 

eğitim ve verimlilik arasιnda önemli ve olumlu ilişkinin varlιğιnι ortaya koymaktadιr. 

Uzun dönemde verimlilik, örgütlenme kapasitesini geliştiren öğretim ve kültüre dayalι 

bir düşünce tarzι olarak tanιmlanmaktadιr. 94 

                                                 
93 Çapar, a.g.m., s. 76. 
94 Ekin, Nusret, Küresel Bilgi Çağιnda Eğitim-Verimlilik- İstihdam, İTO, Yayιn no: 1997-43, İstanbul, 
1997, ss. 141-142. 
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        + 
        + 

Günümüzde de verimliliğin artιşι hedeflendiğinden, işletme ve İK Departmanι 

tarafιndan motivasyonu ve yeteneği arttιrιcι çalιşmalar yapιlmakta ve bunlarι verimliliğe 

pozitif etkisi olmaktadιr. Aşağιdaki şekilde de görüldüğü gibi, iş rotasyonu her iki 

değişkenin verimliliğe olumlu bir şekilde etki yapmasιna neden olmaktadιr. Çalιşanιn 

yeteneğini arttιrιcι unsur, iş rotasyonunun çalιşana deneyim kazandιrararak bilgisini ve 

becerisini geliştirmesini sağlamasιdιr. Bireyde yaparak öğrendiği işler, daha kalιcι 

olmakta ve bireye daha tatmin edici gelmektedir. Bilgi daha uzun süre hafιzada kaldιğι 

ve kişiyi öğrenmeye, yeteneklerini geliştirmeye teşvik ettiği için çalιşan hem işi için 

hem de öğrenme için daha fazla motive olmaktadιr. Ayrιca, kişi yaptιğι işin süreçlerini 

sürekli analiz ettiği ve de sorguladιgι için de işletme verimliliği artmaktadιr.95 

 

 

 

 

 

Şekil 2: İş Rotasyonunun Verimlilik Üzerindeki Etkisi 

Farklι deneyimler kazanan çalιşan, firmaya yeni fikirler getirmekte; edindiği 

bilginin ve tecrübenin firmaya yayιlmasιnι ve modasι geçmiş fikirlerin yeniden 

gündeme gelip tartιşιlmasιnι da sağlamaktadιr. İş rotasyonu ile departmanlar da 

çeşitlilik yaşamaktadιrlar. Departman çalιşanlarι, farklι kimselerle çalιşmayι 

öğrenmekte, kendi kültürünü yeni gelenlerle paylaşmaktadιr. “Departman egoizmi” 

denilen, kabuklaşmιş ve dιşarιya dönük olmayan kapalι kutu rolündeki departmanlar, iş 

rotasyonu ile daha dιşa yönelik hale gelmekte ve kendilerini yenilemektedirler. Bunun 

sonucunda da, dinamizmi yüksek, rekabetçi ve kültürü herbir çalιşan tarafιndan 

benimsenmiş işletmeler ortaya çιkmaktadιr. Çalιşanlarιn olumlu performansι verimliliğe 

katkιda bulunmakta şirket performansι da bu sayede yükselmektedir.  

                                                 
95 Humber, a.g.m., p. 11. 
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Verimlilik artιşιnιn sonucunda gelinen noktada, rekabet gücünün artmasι da söz 

konusudur. Çalιşanlarιn beceri skalalarιnιn genişlemesi, kişisel performanslarιnιn ve 

işletme verimliliğinin artmasι işletme rekabet gücüne de olumlu bir şekilde 

yansιmaktadιr. İşletmeler günümüzde tüm çalιşmalarιnι rekabet gücü ve karlιlιk 

konularιnda başarι sağlayabilmek için gerçekleştirmektedirler.  

Üretim işletmelerinin verimliliğinden söz edildiğinde şüphesiz, üretim sürecinin 

etkinleştirilmesi bunda önemli bir rol oynamaktadιr. Üretim sisteminin verimliliği, 

kesintisiz devam etmesine ve de karşιlaşιlan sorunlarda bunlarιn giderilebilme hιzιna 

dayanmaktadιr. Bu da bir anlamda, üretim hattιndaki operatörlerin sahip olduğu bilgiye 

ve yeniliklere karşι çalιşanlarιn ne kadar eğitildiklerine bağlιdιr. Çalιşanlarιn problem 

çözmede eğitilmesi ve bunun verimliliğe yansιmasι için de işletmeler iş rotasyonu 

uygulamalarιna ağιrlιk vermektedirler. Üretim mühendisliği dalιnda yapιlan 

çalιşmalarda da göstermiştir ki, “otonom öğrenme” denilen yaparak öğrenme şekli 

verimliliğe en çok olumlu etki eden etmenlerden bir tanesidir.96 

Bir diğer konu da, sürekli istihdam değişikliği ile çalιşanlarιn sabit bir işe ya da 

fikre kök salmalarιnιn iş rotasyonu ile engellenebildiğidir. Bazι firmalar da 

görülmektedir ki, yιllarca aynι işte çalιşmaktan dolayι, kimse o çalιşanιn işini 

sorgulamamakta; çalιşan da kendi kurduğu düzen içerisinde –bazen kötü niyetli olarak- 

işine devam etmektedir. Bu konuda karşιlaşιlan sιkιntι, rüşvet konusudur. Başka hiçbir 

kimsenin gelmeyeceği belli olan bir işte çalιşan, oluşturduğu düzen içerisinde işletme 

ahlakιna aykιrι uygulamalara kaçabilmektedir. 

Japonya ve A.B.D. arasιnda yapιlan verimlilik karşιlaştιrmasι analizinde iş 

rotasyonunu daha etkin bir şekilde uygulayan Japon firmanlarιnιn Amerikan firmalarιna 

göre daha verimli olduğu ortaya konmaktadιr.97 Japonya’nιn sosyo-ekonomik yapιsιnda 

“insan faktörü”, yönetimde odak noktayι oluşturduğundan çalιşanlarla işverenler 

arasιndaki ilişkinin sürekli ve uyumlu olmasιna dikkat edilmektedir. Bu sürekliliğin ve 

uyumun da iş rotasyonu ile sağlandιğι vurgulanmaktadιr. Bu felsefe ile çalιşan Japon 
                                                 
96 Allwood, J. M. – Lee, W. L., “The impact of job rotation on problem solving skills”, International 
Journal of Production Research, 2004, vol. 42, no. 5, pp. 865-881, pp. 865-867. 
97 Ichniowski, Casey - Shaw, Kathryn, “The effects of HRM systems on economic performance:An 
international comparison of US and Japanese plants”, Management Science,  vol. 45, Iss. 5, May 1999, 
pp. 704-721, pp. 704-705. 
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firmalarιn işgücü verimliliği artιşι 1960-1982 döneminde %500 olarak tespit 

edilmiştir.98  

İş rotasyonunun işletme verimliliğine dolaylι da olsa etkisi olduğu daha çok 

A.B.D.’de yapιlan araştιrmalarda ortaya konmuştur. Örgütsel bağlιlιklarι ve düşük 

performanslarι nedeniyle çalιşanlarι ile problemler yaşayan birçok firma, iş rotasyonu 

ile çalιşanlarιn daha önce dile getiremedikleri monotonluktan uzaklaştιklarιnι ve 

böylece amirlerine ve firmalarιna daha çok değer vermeye başladιklarιnι ve sonuç 

olarak da iş güvencesi hissettiklerinden verimlilikte artιş meydana geldiğini 

belirtmiştir.99  

Şunu da yeniden belirtmek gerekir ki, görüldüğü üzere, iş rotasyonunun 

verimlilik artιşιna etkisi birebir direkt olmamaktadιr. İş rotasyonu ile çalιşanlarιn 

duygusal olarak güçleri artmakta ve bu da çalιşanlarι yeni düşüncelere sevk etmekte, 

devamsιzlιk oranlarιnιn azalmasιna, kişise motivasyonun ve performansιn artmasιna ve 

işgücü devir oranιnιn düşmesine ve verimliliğin artmasιna doğru etki etmektedir.  

3.1.3. Örgütsel Öğrenmeyi Arttιrma 

İşletmelerin rekabet güçlerini arttιrmalarι ve yaşamlarιnι sürdürebilmeleri 

amacιyla geliştirilen yönetim kavramlarιndan biri de “ögrenen organizasyonlar” 

kavramιdιr. Bu kavram, çalιşanlarιn yeni bilgi yaratmalarιnι, bunu paylaşmalarιnι, bu 

bilgiyi organizasyon bilgisi haline getirmelerine ve sorunlarιn çözümünde 

kullanmalarιnι esas almaktadιr. Organizasyonlarda öğrenme de öğrenen organizasyonlar 

yapιsι içerisinde çeşitli düzeylerde öğrenme olayιnιn gerçekleştirilmesidir.100 Kιsacasι, 

organizasyonel öğrenme, “kişiler arasιnda bilgi, inanç ve yorumlarιn paylaşιlmasι” 

sürecidir. Çalιşanlarιn, kendi işlerini iyi yapmak istedikleri kadar yeniliğe ve öğrenmeye 

açık olmaları ve bunu çalιşma arkadaşlarι ile paylaşmalarι da önemlidir. 101  

                                                 
98 Üstün, Rιfat, “İşgücü Verimliliği Nasιl Arttιrιlabilir?”,  Anadolu Üniversitesi Ikitisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayι: 1-2, 1997, ss. 55-70, s. 59.  
99 Wilbur, Perry,“The Value of on-the-Job Rotation”, Supervisory Management, vol. 38, no. 11, 
November 1993, p. 6. 
100 Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği. 11.bs., Arιkan, İstanbul, 2007, s. 331. 
101 de Weerd-Nederhof, Petra C.  et al.,  “Tolls for the improvement of organizational learning processes”, 
Journal of Workplace Learning, vol. 14, no. 8, 2002, pp. 320-331, p. 321-322. 
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Organizasyonlar, öğrenen bireyleri aracılığıyla öğrenirler. Bireysel öğrenme, 

organizasyonun öğrenmesini garanti edememektedir. Ancak bireysel öğrenme olmadan 

da örgütsel öğrenme olmamaktadιr. Taylor’un “bilimsel yönetim” dönemi çalιşanlarι, 

“düşünenler” ve “yapanlar” ayrιmι ile özdeşleşmekteydi. Ancak şimdi iş rotasyonu gibi 

tekniklerle gelinen nokta da, her düzeyde insanιn entellektüel kapasitesini geliştirmek 

ve bu potansiyellerden yararlanmak modern çağιn getirilerinden biri olmuştur.102 

İşletmenin yenilikçi bir düşünceyi ya da yeni bir ürünü geliştirmeden önce 

‘örgütsel öğrenme’ becerisini analiz etmesi ve bu kritik komponenti geliştirme yönüne 

gitmesi gerekmektedir. Öğrenme, işletme için yeni ürün geliştirme sürecinde, hιzlι karar 

almayι ve esnek olmayι sağlayan başlιca unsurdur. Bu konudaki detaylι araştιrmayι, 

Song ve meslektaşlarιnιn 277 yüksek teknoloji işletmesinde yaptιğι çalιşma da ortaya 

koymaktadιr. Yazarlar örgütsel öğrenmeyi kişisel kariyer yollarιndan ele almιşlardιr. 

Her bir kariyer bir bilgi deposu olarak tanιmlanmιştιr. Bu bilgi depolarι arasιndaki 

geçiş, kιsacasι, farklι işlerde çalιşmak kişiye daha fazla bilgi öğrenmesinde katkιda 

bulunmaktadιr. Sonuçta da, örgütsel öğrenmenin hιzι artmakta; şirket, rekabet edebilir 

ve yeni ürün geliştirebilir hale gelmektedir. Yapιlan analizler sonucunda da iş rotasyonu 

ile örgütsel öğrenme hιzι arasιndaki ilişki, pozitif ilişki olarak kabul edilmiştir.103 

Öğrenmek için de organizasyonel bilginin iş rotasyonu programları ile çabuk ve etkili 

bir şekilde transfer edilmesi gerekmektedir. Yetişkinlerin ancak tecrübe ettikleri, bizzat 

yaşadıkları olaylarι tam olarak öğrendikleri düşünüldüğünde, en etkin kurum içi bilgi 

transferi aracının rotasyon programları olduğu yine görülmektedir.104 İş rotasyonunun 

örgütsel öğrenmeye nasιl katkι sağladιğι aşağιdaki şekil ile de ortaya konmaktadιr: 

 
Şekil 3: Organizasyonel Öğrenme105 

                                                 
102 Senge, Peter M., Beşinci Disiplin, çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan, 8.b.s, YPY, İstanbul, 
2001, ss. 155, 372-373. 
103 Song, Michael -  van der Bij, Hans – Weggeman, Mathieu, “Factors for improving the level of 
knowledge generation in new product development”, Research and Development Management, vol. 36, 
no. 2, 2006, pp. 173-187, p.176. 
104 Arslan, Şengül, “Öğrenen Organizasyonlar”, http//www.insankaynaklari.com, 07.10.2006.  
105 de Weerd-Nederhof et al., a.g.m., p. 322. 
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Şekil 3’ten de görüleceği üzere, organizasyonel ögrenmenin basamaklarιndan bir 

tanesi ‘bilginin dağιlιmι’ aşamasιdιr. Seçilen stratejilerle işletmelerin öğrenme 

kapasitesi kuvvetlendirilmektedir. İş rotasyonu, işletme içinde bilgi dağιlιmι 

performansιnι geliştirmekte ve örgütsel öğrenmeye katkι yaratmaktadιr.106 İş rotasyonu 

farklι departmanlardaki çalιşanlarι birbirine bağlamakta; herbirinin diğer bölümler 

hakkιnda bilgi sahibi olmalarιnι sağlamaktadιr. İş rotasyonu uygulamasι ne kadar 

artarsa, ‘bilginin yorumlanmasι’ aşamasιnιn etkinliğine olumlu katkι getirecek olan 

kişiler arasιndaki konsensus da o kadar artmaktadιr. Kιsacasι, çalιşanlar birbirlerini iş 

rotasyonu yolu ile daha fazla anlayabilmekte ve takιm çalιşmasιnda her bir üye 

bireysellikten uzaklaşarak ortak karar alma ve tek bir noktada buluşma yoluna 

gitmektedir. Örgütsel bağlιlιk konusunda araştιrma yapan çalιşmalar da göstermektedir 

ki, bilgi alιşverişi ve işletme içi hareketlilik işletmelerin hem kurum içi hem de 

uluslararasι yaşanan bir çok psikolojik engeli aşmasιna yardιmcι olmakta ve bu sayede 

örgütsel öğrenme ve gelişme performansι da artmaktadιr.  

Burada dikkat edilmesi gereken husus, iş rotasyonu uygulamasιnda aşιrιya 

kaçmamaktιr. Planlanmamιş ve sistematiği olmayan iş rotasyonu uygulamalarι, işletme 

performansιnda ve örgütsel öğrenmede negatif etki yaratmaktadιr. Takιmlarιn da kendi 

kültürlerini oluşturmak; bunu takιm üyelerine yaymak; takιmι sağlamlaştιrmak; iyi bir 

performans elde ettikten ve başarι sağladιktan sonra dağιlmak için zamana ihtiyaçlarι 

bulunmaktadιr. Bu zamanιn çok sιk ve yeterli olmamasι üyelerde hayal kιrιklιğιna ve 

başarιsιzlιk duygusuna sebep olmakta; yeterli bilgi edinecek ve diğer bilgileri 

paylaşacak kadar zaman geçirilmediğinden de yeni oluşacak bir takιmda ve işletme 

genelinde etkili bir öğrenme sistemi gelişmemektedir.107  

İşverenler, iş rotasyonu ile ayrιca işgörenlerin ne kadar fazla farklι işlerde 

çalιşabildiklerini; işlere ne katabildiklerini; işlerini nasιl daha farklιlaştιrabildiklerini ve 

karlι hale getirebildiklerini görmektedir. İşveren de yönetici de çalιşan hakkιnda 

rotasyon sonucunda farklι bilgiler edinerek karar mekanizmasιnι bu bilgiler ιşιğιnda 

                                                 
106 Gomez, Pilar Jerez-Korente, Jose J Cespedes- Cabrera, Ramon Valle, “Training practices and 
organisational learning capability: relationship and implications”, Journal of European Indsutrial 
Training, vol. 28, Iss. 2-4, 2004, pp. 234-256,  p. 234. 
107 de Weerd-Nederhof et al., a.g.m., p. 329. 
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yönetmektedir. Bu bilgiler de, işverenlerin iş rotasyonu haricinde başka bir yolla elde 

edemeyecekleri son derece stratejik ve değerli bir bilgilerdir. 108  

Sonuç olarak, iş rotasyonu örgütsel öğrenmeye katkι sağlayan iyi bir 

mekanizmadιr. İş rotasyonu, firma içerisindeki üyelerin firmayι birçok perspektiften 

görmelerini ve anlamalarιnι sağlamaktadιr. Farklι deneyimler kazanmιş işgücü de 

işletme içinde yararlι birliktelikler ve bağlantιlar kurabileceği için de öğrenme sürecini 

hιzlandιrmaktadιr. İş rotasyonu ve beraberinde kazanιlan tecrübeler bireyler arasιnda 

işlerin değiş tokuşunu etkin bir şekilde ortaya çιkarmaktadιr.109 

3.1.4. Ergonomi Sağlama: İş Kazalarιnιn, Meslek Hastalιklarιnιn ve 

Devamsιzlιğιn Azalmasι 

İş rotasyon ile ilgili yapιlan literatür araştιrmasιnda iş rotasyonunun endüstri ve 

süreç mühendisliği ile ilgili makalelerde de sιkça yer aldιğι görülmüştür. Özellikle 

çalιşanlardan tam verim almayι amaçlayan bu iki mühendislik dalι, süreç akιşlarιnda ve 

planlamada çalιşanlarιn çalιşma alanlarιnda ergonominin sağlanmasι ile ilgili olarak 

çalιşmalar yapmaktadιrlar. 

Özellikle, A.B.D.’de İş Güvenliği ve Sağlιğι Yönetimi (OSHA-Occupational 

Safety and Health Administration) tarafιndan Ergonomi Programlarι kapsamιnda, “işe 

bağlι adale hastalιklarι” ile mücadele etmek için iş rotasyonundan yararlanιlmasι 

gerektiği vurgulanmaktadιr. İş rotasyonu özellikle, değişen zamanlarda farklι işlerde, 

vücudun farklι bölümlerinde farklι fiziksel bölgelerin kullanιlmasιnι sağlamaktadιr. 

Kιsacasι, iş rotasyonu, çalιşanlarιn, farklι işlerde farklι risk faktörleri altιnda 

çalιşmalarιnι ve daha az stres yaşamalarιnι sağlamaktadιr. Jorgensen ve arkadaşlarιnιn 

makalesinde yer alan A.B.D.’nin orta batι eyaletlerinde 233 işletme arasιnda yapιlan 

araştιrmada, iş rotasyonunu kullandιğιnι belirten cevaplayιcι 38 işletmenin %81,6’sι 

gerçekte bu sayede meslek hastalιklarιnda önemli ölçüde azalma yaşadιklarιnι 

                                                 
108 Eriksson, Tor - Ortega, Jaime, “The Adoption of Job Rotation: Testing the Theories”, Industrial and 
Labor Relations Review, vol. 59, no. 4, July 2006, pp. 653-666, p. 655. 
109 Choe, Jong-min, “The relationships among management accounting information, organizational 
learning and production performance”, Journal of Strategic Information Systems, vol. 13, 2004, pp. 61-
85, p. 67,70. 
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belirtmişlerdir.110 Bir başka makalede de iş rotasyonunun firmalar tarafιndan 

çalιşanlarιn işten kaynaklanan bedensel ve ruhsal şikayetlerini indirgemek için 

kullanιlan düşük maliyetli ve uygulamasι kolay yöntem olduğundan bahsedilmektedir. 

Bu teknikle ağιr bir işten kaynaklanan sιkιntι, sadece bir çalιşana yüklenmemekte diğer 

çalιşanlara da çeşitli zamanlarda dağιtιlmaktadιr. Ancak şu da vurgulanmaktadιr ki, iş 

rotasyonunun uygulanmasι bir işyerindeki risk faktörlerinin tamamen ortadan 

kaldιrιlmasι anlamιna gelmemekte; sadece ortada olan bir riskin herkes tarafιndan 

paylaşιlmasι anlamιna gelmektedir.111 Özellikle üretim sahasιnda çalιşan mavi 

yakalιlara vardiyalarιnda iş değişikliğine gidildiğinde bedensel ve zihinsel olarak çok 

yüklenilmemiş olunmaktadιr. 

İş rotasyonu özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, iş 

kazalarιnι azaltmasι bakιmιndan önemlidir. Üretim bandιnda çalιşan mavi yakalιlarιn 

hep aynι işi yapmalarι sonucu travma şeklinde hastalιklar ve düzensizlikler yaşadιklarι 

bu nedenle, iş kazalarιna ve kayιp iş günlerine neden olduklarι bilinmektedir. İş 

rotasyonu da bu nedenle işçi sağlιğι ve iş güvenliği açιsιndan önemlidir. İş rotasyonu ile 

tekrar işlerin monotonluğu giderildiğinden, rahatsιzlιklar ve kazalar azalmakta; bunun 

sonucunda kayιp iş günleri sayιsal olarak inmekte ve bu da işgücü maliyetlerine olumlu 

olarak yansιmaktadιr. 112 

A.B.D. İşçi Sağlιğι ve İş Güvenliği Kurumu’nun yaptιğι araştιrmalar sonucunda 

iş rotasyonunun iş kazalarιna ve devamsιzlιğa karşι bir önlem olduğu ortaya 

çιkmaktadιr. Yapιlan bir araştιrma göstermektedir ki, bir işte birden fazla işçi 

çalιştιğιnda işle ilgili farklι öneriler bu sayede alιnabilmekte ve işe ait ergonomik şartlar 

da bu öneriler doğrultusunda olumlu değişime uğrayabilmektedir. Ayrιca, bir işçi bazen 

gün içerisinde bazen haftalιk olarak farklι işlerde çalιştιğιndan bedensel bakιmdan 

yιpranmalarιnιn da bu sayede önüne geçilebilmektedir. 113  

                                                 
110 Jorgensen, Michael et.al., “Characteristics of job rotation in the Midwest US manufacturing sector”, 
Ergonomics, vol. 48, no. 15, December 2005, pp. 1721-1733, pp. 1721-1723, 1726. 
111 Triggs, Donald D. – King, Phyllis M., “Job Rotation: An Administrative Strategy for Hazard Control”, 
Professional Safety, February 2000, pp. 32-34, p. 32. 
112 Hazzard, Lance – Mautz, Joe – Wrightsman, Denver, “Job Rotation Cuts Cumulative Trauma Cases”, 
Personnel Journal, February 1992, pp. 29-32, p. 29. 
113 Clifton, Joshua, “Boost productivity, cut injuries with job rotation-Up Front”, Risk & Insurance, 
March 2003, pp. 1-3, p. 1, 2. 
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Tecrübesi, bilgisi ve beceri düzeyi o işe uygun olmayan bir kişinin yιllarca aynι 

görevde çalιştιrιlmasι, hem iş kazalarιna neden olmakta hem de bu kişinin yaşadιğι 

sιkιntιlardan dolayι iş stresi ve buna bağlι hastalιklara yakalanmasιna sebebiyet 

verilmektedir. İş rotasyonu sonucunda hatalι görevlendirmenin önüne geçilmesi ile 

birlikte, meydana gelmesi olasι iş kazalarιnιn da önüne geçilebilmektedir.114 

İyi bir iş rotasyonu planιnda, işlerin ve çalιşanlarιn kapasitelerinin çok iyi 

dengelenmesi gerekmektedir. Örneğin, mavi yakalι bir çalιşanι gün içerisinde rotasyon 

adι altιnda farklι ama güçlük oranι hemen hemen aynι işlerde çalιştιrmak, planlama 

açιsιndan doğru değildir. Burada işlerin içeriği değişmekte ancak, çalιşandaki yeterli 

kuvvet git gide azaldιğιndan yüksek oranda efor gerektiren işleri gerçekleştirecek 

kuvvet ortaya çιkamamaktadιr. Bu nedenle, iş kazalarιnιn azalmasιna yönelik iş 

rotasyonu planlarι yapιlιrken şu noktalara dikkat etmek gereklidir:115 

1. işlerin gerektirdiği fiziksel kuvvet hesaplanmalιdιr, 

2. çalιşanιn cinsiyeti ve bedensel gücü dikkate alιnmalιdιr, 

3. her bir işin diğer işlerle olan ilişkisi hesaplanmalιdιr, 

4. her bir işe ait zaman planι ortaya çιkartιlmalιdιr. 

Yukarιdaki bu noktalar iş rotasyonu planlamasιnda dikkate alιnιrsa, iş kazalarι, 

meslek hastalιklarι ve devamsιzlιk gibi konularda amaçlanan hedeflere 

ulaşιlabilinmektedir. Bu amaca ilişkin olarak firmalar, bünyelerinde çalιşanlarιn iş 

yaparken gerçekleştirdikleri bedensel ve zihinsel çalιşmalarι aktardιklarι çeşitli 

programlar kullanmaktadιrlar. Son yayιmlanan bir makalede bu programlardan biri olan 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) ile ilgili yapιlmιş çalιşmalara örnek 

verilmektedir. Çalιşanιn iş esnasιndaki duruşlarι, hareketleri ve işin vücut organlarιna 

yaptιğι etki bu program sayesinde ölçülmektedir. Daha sonra her bir iş çok riskli, orta 

derecede riskli ve az riskli olarak belirlenmekte ve puanlanmaktadιr. Çalιşanlarιn da iş 

                                                 
114 Jaturanondo, Chorkaew – Nanthavanij, Suebsak - Chongphaisal, Pornmipol, “A survey study on 
weights decision criteria for job rotation in Thailand:comparison between public and private sectors”, 
International Journal of Human Resources Management, vol. 17, no. 10, October 2006, pp. 1834-1851, 
p. 1836. 
115 Carnahan, Brian J. - Redfern, Mark S. - Norman, Bryan, “Designing safe job rotation schedules using 
optimization and heuristic search”, Ergonomics, vol. 43, no. 4, 2000, pp. 543-560, p. 544. 
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planlarι yapιlιrken bir gün içerisinde ya da bir vardiya boyunca 3 çok riskli işte 

çalιşmasι ya da iki kere üst üste çok riskli işte çalιşmasι engellenmekte ve stres 

faktörleri böylece azaltιlmaktadιr. Bu çalιşma sonucunda da, iş planι buna göre yapιlan 

işçilerin yapιlmayanlara oranla kendilerini daha rahat hissettikleri ortaya çιkmιştιr. 

Böyle bir planlamanιn yapιlmasιnda her bir işçinin her bir iş için eğitilmiş olmasι 

gereklidir. Aynι vardiya içinde birden farklι işlere ve makinelere geçiş yaşanιyor olmasι, 

herbir iş için zorluk derecesinin hesaplanmasιnιn güç olmasι ve çalιşanlarιn yaşlarιna, 

cinsiyetlerine ve vücut yapιlarιna göre bu planlarιn devamlι güncellenmesi gerekliliği 

yapιlan çalιşmalarι zorlaştιrmaktadιr. Ancak bu tür programlarιn, uygulamalarιn 

desteklenmesi aynι zamanda verimliliği de olumlu yönde etkilemektedir.116 Ergonomi 

bazlι bir iş rotasyonu uygulamasιnι İskandinavya’daki ülkelerde daha çok büyük 

hipermaketlerin kasa işlemlerini yapan personel düzeyinde görmek mümkündür. Bu 

sayede gün boyu kasa başιnda oturmak zorunda kalan çalιşanlar marketlerdeki diğer 

işlere de dağιtιlmaktadιrlar.117 

İş rotasyonunun gerçekte üretim alanιnda mavi yakalιlarda fiziksel travma 

riskini azalttιğιnιn çalιşanlar bazιnda ölçümünü yapan ve St-Vincent tarafιndan 2003 

yιlιnda ortaya konan  araştιrmada, bir otomobil fabrikasιnda çalιşan 250 işçinin 

%59’unun bu olumlu etkiye katιldιğι belirlenmiştir. Çalιşanlarca ikinci sιrada etkili 

görülen fayda ise (%54) monotonluklarιnιn azalmasι şeklinde ortaya çιkmιştιr.118 

Araştιrmalar da ortaya koymaktadιr ki, iş rotasyonunun iş kazalarιnιn ve meslek 

hastalιklarιnιn engellenmesine katkιsι oldukça fazladιr.  

3.2. Çalιşanlara Yönelik Amaçlar 

İktisadi olmayan iş rotasyonu amaçlarι, işletme ve işletme çalιşanlarι için 

düzelenmiş, ilk başta maddi olarak ölçülemeyen ancak daha sonraki süreçlerde parasal 

getiri ve kar sağlayan amaçlardιr. Bu amaçlar arasιnda kişisel gelişim sağlamayι, 

yönetici geliştirmeyi, monotonluğu gidermeyi, kişisel potansiyeli ortaya çιkarmayι, 

                                                 
116 Walker, Scott – Davis, Jerry – Desai, Deepesh, “Postural Assessments & Job Rotation”, Professional 
Safety, February 2008, pp. 32- 36, pp. 33-34. 
117 Kuijer et.al., a.g.m., p. 1168. 
118 Vezina, Nicole, “Rotation Implantation: What is at Stake? What are the Makers?”, Job Rotation-is it a 
Solution?, A Workshop on the Principles and Practices of Job Rotation, University of Waterloo, 
Dezember 7th 2004, Waterloo, p. 1-22, p. 9.  
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sosyal iletişim alanιnι geliştirmeyi, motivasyon ve iş tatminini ve örgütsel bağlιlιğι 

arttιrmayι saymak mümkündür. İşletmeler bu amaçlardan biri ya da bir kaçι 

doğrultusunda iş rotasyonuna başlamakta ve konuya yön vermektedirler. 

3.2.1. Kişisel Gelişim ve Öğrenmeyi Sağlama 

Kişisel gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin iş rotasyonunun çιkιş 

noktalarιndan bir olduğu ve işletmelerce özellikle bu konu üzerinde durulduğu önceki 

bölümlerde vurgulanmιştι. Özellikle Stratejik İKY’ne geçişle birlikte ‘Yetenek 

Yönetimi’ adι altιnda çalιşanlarιn gelişimlerinin sağlanmasι; varolan yeteneklerinin 

pekiştirilerek işletme amaçlarι doğrultusunda kullanιlmasι; ve özellikle, yönetici adayι 

geliştirme evresinde adaylarιn yetenek özelliklerinin belirlenip, firmanιn bu 

yeteneklerden hangilerine ve nerede ihtiyaç duyduğunu analiz edilmesi açιsιndan bu 

yönetim tarzι ve bunun kapsamιndaki iş rotasyonu uygulamasι oldukça önemlidir.119 

A.B.D.’deki bir danιşmanlιk şirketi 2005 yιlιnda 15 ülkede yürüttüğü anket 

çalιşmasιnda, ankete katιlan yanιtlayιcιlarιn %38’i, işvereni işveren yapan özelliğin o 

firmada kendilerine verilen “meslekte ilerleme ve kişisel gelişim” imkanι olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu nitelik, ankette yer alan diğer seçeneklere göre en fazla puanι alan 

nitelik olarak belirlenmiştir.120 

İş rotasyonunun çalιşanlara yönelik ve en önemli birinci katkιsι, işgörenin bilgi 

ve beceri düzeyini arttιrmak ve gelişimine katkι sağlamaktιr. Burada beceri olarak hem 

teknik beceriden hem de işletme ve yönetsel beceriden söz edilmektedir. Teknik beceri 

dahilinde muhasebe, finans ve operasyonel beceriler hedeflenmekte; işletme becerileri 

de, uluslararasι işletme bilgilerini, işletme altyapιsιnι ve işletme kaynaklarιnι 

kapsamaktadιr. Yönetsel beceride de planlama, iletişim, karar alma, liderlik ve 

bilgisayar becerileri geliştirilmektedir.121 Bu teknikle birlikte, çalιşanda daha etkin ve 

kalιcι bir öğrenme sağlanmaktadιr. Yapιlan araştιrmalarda öğrenme evrelerinin hemen 

hemen tümünde iş rotasyonunun çalιşana pozitif değer kattιğι görülmektedir.  

                                                 
119 zu Putlitz, Jasper – Komm, Asmus – Putzer, Lars, “Talent Management”, Personalwirtschaft, no. 9, 
2007, pp. 22-27, p. 23. 
120 Coş,  Ebru, “Yetenek Planlama”, 7.Bursa İnsan Kaynaklarι Zirvesi, 28-29 Mart 2008, Bursa.  
121 Cheraskin, Lisa - Campion, Michael A., “Study Clarifies Job Rotation Benefits”, Personnel Journal, 
vol. 75, no. 11, Nov 1996, p. 31-36, p. 36. 
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Tablo 3: İş Rotasyonunun Kişide Öğrenmeyi Geliştirmesi122 
Öğrenme Prensipleri İş Rotasyonunun Öğrenme Prensiplerine Etkileri 

Katιlιm prensibi: İşgören rotasyonun içinde bizzat yer aldιğιndan çalιştιğι işlerde edindiği bilgi ve tecrübeyi birebir kendi 
elde etmektedir. İşdιşι eğitimlerde ise(sιnιf eğitimi, seminerler... gibi) çalιşanιn eğitime katιlιmι birebir söz 
konusu değildir. 

Tekrar prensibi: Çalιşan gittiği her bölümde ya da işte yeni bilgiler edindiği gibi organizasyon için temel olan bazι bilgilerin 
de tekrarιnι görmektedir.  

İlgi prensibi: İş rotasyonunun çalιşanda iş tatmini ve motivasyon yarattιğι yapιlan çalιşmalarda mevcuttur. Rotasyon 
sonucunda, işgörenin kariyeri ile ilgili kararlar verildiği görülmektedir. İşgören de kendisi bu kararlara 
katιlabildiği için bu eğitim tekniğini daha çok benimsemektedir.  

Transfer prensibi: Rotasyona tabi tutulan çalιşan, aldιğι bilgiler arasιnda ilişki kurmakta ve birbirleri arasιnda aktarma 
yapmaktadιr. Örneğin, çalιşanιn Kalite Departmanι’nda öğrendikleri, daha sonra Üretim Departmanι’nda 
sistem akιşιna temel teşkil edebilmekte ve kendisine, üretimde karşιlaştιğι sorunlara kalite açιsιndan nasιl 
yaklaşιlabileceğini de göstermektedir.  

İlişki prensibi: İş rotasyonu, işlerin yapιsιnι, şirket stratejisini, işletme kültürünü çalιşana aktarmada en doğru materyali 
sağlamaktadιr. İşgören bu teknik sayesinde işin nasιl yapιlmasι gerektiğini, firma içinde işlerin bir bütün 
olarak nasιl yürütüldüğünü, bölümler arasι ilişkileri ve veri aktarιmlarιnι detaylι olarak görmektedir.  

Yukarιda Tablo 3’te iş rotasyonunun eğitim ve geliştirme tekniği olarak 

çalιşanda öğrenme prensiplerini hangi şekillerde ortaya çιkardιğι incelenmektedir. 

Genel olarak eğitim ve geliştirme prensiplerini büyük ölçüde yerine getiren iş rotasyonu 

tekniği bu prensiplerden sadece “geribildirim prensibi”ni günümüzde çok iyi 

gerçekleştirememektedir. Gerek yönetimin gerekse de çalιşanιn işle ilgili görüşlerinin 

alιnmasι sistemde eksik kalan hususlardan bir tanesidir. Çalιşanιn kariyerine yön 

verilmesi amacιyla hangi bölümde çalιşmak istediğini belirtmesi ya da yöneticilerin 

çalιşanιn performansι ile ilgili detaylarι aktarmasι dιşιnda bu teknikten beklenen, işin 

iyileştirilmesine de yönelik geri bildirimlerin alιnmasιdιr. 

İş rotasyonu, ayrιca, öğrenmeyi hιzlandιran ve etkinleştiren bir tekniktir. 

Çalιşanιn farklι deneyimler sonucu algιlama yetenekleri gelişmekte ve çalιşanι amaca 

yönelik davranιşlar göstermeye sevk etmektedir. İş rotasyonunun temel prensibinde, bir 

iş tam öğrenildikten sonra diğer bir işe geçmek vardιr. Sürekli aynι işte kalmak 

öğrenmede körleşme yaratacağιndan, işletme faaliyetlerini parçalar halinde öğrenmek 

öğrenme etkinliği arttιrmakta ve de motivasyonu yüksek tutmaktadιr.123  

Yeni personelin ilk işe başladιğιnda iş rotasyonu ile şirket içindeki düzen ve 

müşteri bilgisine sahip olmasι ve şirket içindeki sistemin işleyişini öğrenmesi,  bu 

uygulamanιn bir anlamda hιzlandιrιlmιş bir gelişim metodu olduğunu da ortaya 

                                                 
122 Werther - Davis, a.g.e., p. 316 
123 Ortega, Jaime, “job rotation as a learning mechanism”, Management Science, vol. 47, no. 10, October 
2001, pp. 1361-1370, p. 1367. 
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koymaktadιr. Sadece tek bir bölümde kalarak edinilen bilginin çok çok üstünde bilgi bu 

yolla kazanιlmaktadιr. 

İş rotasyonu bir terfi aracι ya da maaş/ücret artιşι olarak görülmemelidir. İş 

rotasyonunun kişisel gelişimdeki ana hedefi, bireyin sahip olmadιğι, gelişmesinde fayda 

olan ya da ortaya çιkaramadιğι özellikleri geliştirmektir. Örneğin, Teknik Departman’ιn 

üst kademelerinde çalιşan bir yönetici Halkla İlişkiler Departmanι’nda çalιşmayι teknik 

becerilerinin yanιnda yazma ve konuşma becerilerini de geliştirdiği için çok ilginç 

bulabilmektedir.124 Bir işgörenin hangi özelliklerinin geliştirileceğine, işe alιm ya da 

performans değerlendirme sürecinde rotasyona geçmeden önce karar verilmelidir.  

Rotasyon öncesi bilgilendirmenin iyi yapιlmasι; bilgilendirmelerde, işgörenlere her işin 

gerektirdiği gelişim noktalarιnιn da bildirilmesi gerekmektedir. Yapιlan bir araştιrma, 

işgörenlerin iş rotasyonunun kendilerinde daha çok işletme becerilerini (işletme ve ürün 

bilgisi, pazar bilgisi gibi...) arttιrdιğι yönündeki görüşlerini ortaya koymaktadιr. Mavi 

yakalιlar için de iş rotasyonu daha çok teknik becerileri geliştirmektedir. 125 

Kişisel gelişimin sağlanmasι boyutunda kişisel performans artιşιndan da söz 

etmek mümkündür. Çalιşanlar iş rotasyonu ile daha iyi öğrenebildiklerinden ve 

ögrendiklerini de hemen uygulamaya koyma fιrsatι bulduklarιndan bu pozitiflik 

performanslarιna da olumlu olarak yansιmaktadιr.126 

Günümüzde istihdamda kalabilmek için çalιşanιn, yeniden eğitilebilme ve 

becerilerini arttιrabilme yoluna gitmesi gerekmektedir. Yeni teknolojiler artιk üretim ve 

işletme süreçlerini anlayan, bilgili ve becerili, zihinsel işlevlerde bulunarak üretim 

sürecini değiştirebilme potansiyeline sahip, grup çalιşmasι yapmaya alιşkιn çalιşan 

profilini ortaya çιkarmaktadιr.127 Bu da işletmeleri iş rotasyonu uygulamasιnι kişisel 

gelişim yönünde kullanmaya itmektedir.  

 

                                                 
124 Grensing-Pophal, Lin, “Job Rotation”, Credit Union Management, July 2005, pp. 50- 53, p. 50. 
125 Campion – Cheraskin - Stevens, a.g.m., p. 1522. 
126 Ichniowski, C. - Shaw, K. - Prennushi, Giovanna, “The effects of human resource management 
practices on productivity: A study of steel finishing lines”, The American Economic Review, vol. 
87, Iss. 3, Jun 1997, pp. 291-314, p. 311. 
127 Tokol, 2000, a.g.m., s. 6. 
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3.2.2. Kişisel Kariyer Gelişim ve Planlamasι Sağlama 

Kariyer gelişimi ve planlamasι, kişisel gelişim ve öğrenme başlιğι altιnda da ele 

alιnabilecek birbiri ile ilişkili konulardιr. Kariyer gelişim faaliyetleri, işgörenlere 

kendilerinin mesleki ilgi ve güçlü yanlarιnι belirleme ve anlama; kariyer hedeflerini 

planlama ve uygulama ve kendilerini geliştirme olanağι sağlamaktadιr. Kişisel kariyer 

planlamasι kişinin, “Ben kimim?”, “Benim kariyer hedeflerim ve bunlara ait 

alternatifler neler olabilir?”, “Yöneticilik özelliklerim çalιşanlar tarafιnda nasιl 

algιlanιyor?” ve “Hedeflerime nasιl ulaşabilirim?” gibi sorulara yanιt bulmasιnι 

sağlamaktadιr. Bu aşamada iş rotasyonu, yeni işe girenler, yüksek potansiyelli çalιşanlar 

ve başka şirketlerden transfer edilmiş çalιşanlar için kariyer planlamalarιnda 

kullanιlacak bir yöntem olarak geçmektedir.128 Klasik Teori’nin oluşturduğu dar kariyer 

patikalarιndan ve uzmanlaşmanιn kişinin gelecekteki adιmlarιnι küçültmesinden 

kaçιnιlarak, günümüzde iş rotasyonu, kariyer gelişiminde, “sιnιrlarι olmayan” ve 

doğrusal bir çizgide yürümeyen kariyer sistemleri yaratmaktadιr. Post-modern 

organizasyonlar gün geçtikçe çalιşanlarιna kariyer mobilitesi sağlamaktadιrlar. Kariyer 

gelişiminin işletmelerde daha çok hangi pozisyonlar için geçerli olduğu aşağιdaki 

şekilde sιralanabilir:129  

- Yöneticiler, 

- Yüksek potansiyele sahip çalιşanlar, 

- Uzmanlar,  

- Yönetici adaylarι, 

- Kariyeri platolaşmιş çalιşanlar, 

- Üretim personeli, 

 için iş rotasyonu bir kariyer geliştirme aracι olarak kullanιlmaktadιr. Tüm bu iş gruplarι 

için iş rotasyonu sayesinde kazanιlan iş deneyimi sayιsι kariyer gelişimleri açιsιndan 

önemli görülmekte; iş rotasyonu sürecini tamamlayan çalιşan uygun olduğu zamanda 

terfi ettirilmektedir. Böylelikle, kariyer planlamasιnda ilerlemeyi düşünen çalιşan iş 

                                                 
128 Kirk et.al., a.g.m., pp. 205-206. 
129 Burke - Moore, a.g.m., pp. 128-129. 
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rotasyonu programιna katιlmayι düşünmekte; aynι zamanda, bilgi ve becerisini 

arttιrmayι, işletmeyi de bütünsel görebilmeyi hedeflemektedir. İş rotasyonu, çalιşanιn 

kariyer planιnda düşünülen ya da planlanan tüm işler için tahmini bir başarι ölçüsü de 

vermektedir.130 

Bir işletmede çalιşanlarιn çalιştιklarι alan ne kadar sιnιrlι olursa, beceri ve 

deneyimlerinin gelişimi  de o kadar kιsιtlι olmaktadιr. İş rotasyonu da bu nedenle bir 

çeşit kariyer geliştirme aksiyonudur. Farklι işlerde çalιşmak çalιşana, kendi yaklaşιm ve 

tercihlerini değerlendirme ve bu doğrultuda kendisini ve kariyerini geliştirme imkanι 

vermektedir.131 Örneğin, Japonya’da kariyer planlamasι ve yükselme olanaklarι 

tamamen iş rotasyonu ile ilişkilendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: İş Rotasyonunun Kariyer Yönetimine Etkisi132 

Yukarιdaki şekilde iş rotasyonunun kariyer yönetimine etkisi gösterilmektedir. İş 

rotasyonunun, kariyer gelişimi ve fιrsatlarι ile çalιşan özgeçmişi arasιndaki zincirin bir 

halkasιnι oluşturmakta ve bu ilişkiyi güçlendirmektedir. Çalιşanιn özgeçmişi başlιğι 

altιnda incelenen kιdem, yaş, eğitim ve performans gibi başlιklar iş rotasyonu 

uygulamasιna geçmeden önce işgörende incelenen ve uygulama yönünü etkileyen 

unsurlardιr. Daha sonra, iş rotasyonu ile birlikte kişi görgü, bilgi ve becerisini arttιrarak 

kariyerinde ilerleme olanağι bulabilmektedir. İş rotasyonu ücret sistemleri ile 

bağdaştιrιldιğιnda da, daha çok ‘beceri/bilgiye dayalι ücretleme’ (Pay-for-Knowledge-

PFK) uygulamalarιnda yer bulduğu görülmektedir. Buradaki ücretleme sisteminin 

                                                 
130 Campion - Cheraskin - Stevens, a.g.m., p. 1537. 
131 Dessler, a.g.e., p. 110. 
132 Campion- Cheraskin- Stevens, a.g.m., p. 1522. 
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gelişimi için çalιşanlara yönelik iş bazlι ücret almak yerine, iş rotasyonu sayesinde 

arttιrιlan beceri ve bilgi bazlι sistemler savunulmaktadιr. Ancak iş rotasyonu 

kapsamιnda beceri bazlι ücret sistemi uygulanιrken de kişilerin sadece beceri ve kariyer 

odaklι olduklarι ve bundan dolayι da hatalarιn fazlalaşabildiği de söylenmektedir.133  

Uluslararasι platformda faaliyet gösteren pek çok firmadaki üst düzey yöneticiler 

için de iş rotasyonu bir kariyer gelişim fιrsatι olarak görülmektedir. Yöneticilerin şirketi 

uluslararasι düzeyde temsil edebilme becerileri; organizasyonun ihtiyaçlarιnι görebilme 

ve global düzeyde rekabet yeteneğini arttιrιcι fιrsatlarι yakalayabilme bakιş açιlarι iş 

rotasyonu sayesinde gelişmektedir.134 Yöneticiler de tüm gelişmelerin ιşιğι altιnda 

kendilerine yönetim kademelerinde daha ileri ve farklι yollar çizebilmektedirler. Bir 

sonraki bölümde, iş rotasyonunun yönetici yetiştirme ve geliştirmedeki rolüne 

değinilmektedir. 

3.2.3. Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 

Teknolojideki hιzlι gelişmeler, örgüt faaliyetlerine hιz kazandιrmιş, karar verme 

sürecini de çabuklaştιrmιş ve örgütlerin hιzla büyümesi sonucunu doğurmuştur. 

Yönetimde görev alan bireylerin, öncelikli olarak bu değişime ve gelişime ayak 

uydurabilmesi beklenmektedir. Bu açιdan yöneticilerin eğitimi, örgütlerde farklι bir 

öneme sahiptir.135 İş rotasyonunun günümüzde karşιmιza çιkan diğer bir karşιlιğι da 

“yönetici yetiştirme ve geliştirme programlarι” şeklindedir. Ancak burada iş 

rotasyonunun yönetici yetiştirme ve geliştirmede iki farklι rol oynadιğιndan bahsetmek 

mümkündür. Çünkü, yönetici yetiştirme denilince, yönetici adayιnιn ya da esas 

yöneticilerin, işlerini daha iyi yapabilmeleri için araç, teknik ve kavramlarla 

donatιlmalarι; karar verme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi; davranιş ve 

tutumlarιnιn değiştirilmesi akla gelmektedir. İş rotasyonu bu çerçevede, yöneticilerin ya 

da daha çok yönetici adaylarιnιn belirli yeteneklerini ve organizasyon politika ve 

felsefesi hakkιndaki bilgilerini geliştirmelerini; yeni bilgi, yetenek ve beceri 

kazanmalarιnι öngörmektedir. Yönetici geliştirme programlarιnda ise, yetiştirme 

                                                 
133 Celani, Anthony – Weber, Caroline L., Pay-for-Knowledge Systems: Guidelines for Practice, 
Industrial Relations Centre, Current Issues Series, Canada, 1997, p. 10. 
134 Cheraskin - Campion, a.g.m., p. 36. 
135 Özçelik, Oya, “Duyarlιlιk Eğitimi”, Yönetim, Yιl: 9, Sayι: 31, Ekim 1998, ss. 18-27, s. 18. 
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faaliyetlerinden farklι olarak, yöneticinin yönetmek durumunda olduğu sosyal sistemin 

özellikleri, sorunlarι, baskι kaynaklarι hakkιnda duyarlι hale gelmesi sağlanmaktadιr. İş 

rotasyonu bu devrede de profesyonel bir yöneticiye (yani yönetim bilgisini uygulayan 

kişiye) başarιsιnι etkileyen unsurlarι belirleyebilme, onlarι değerleyebilme yeteneği 

kazandιrmaktadιr.136 İş rotasyonu ile yöneticinin organizasyonun özelliklerini anlamasι 

ve değerlemesi; değişimle baş edebilir hale gelmesi üzerine yoğunlaşιlmaktadιr. 

Kιsacasι denilebilir ki, geliştirme faaliyetleri içindeki iş rotasyonu uygulamalarι 

yetiştirmeden farklι olarak işletmenin tepe noktasιnda gelmiş kişilerin değişime ayak 

uydurmalarιnι sağlamak için, yerinde saymalarιnι önlemek ve onlarι değişim yapacak 

bireyler haline getirmek için düzenlenmektedir.*  

Yönetici yetiştirme programlarι günümüzde işletmeler ve İK Departmanlarι için 

stratejik bir konum oluşturmaktadιr. İş rotasyonu yönetici adaylarιnι içerden yetiştirme 

suretiyle ileriye hazιrlamaktadιr. Yönetici yetiştirme programlarι (MT), yeni nesil 

uzman ve yöneticiler için firmanιn kendisi tarafιndan tasarlanmιş gelişim teşvikleme 

programlarιdιr. Bu programlarιn başιnda yeni üniversite mezunlarιna şirket ile ilgili özel 

tanιtιm seminerleri düzenlenmektedir.137 Daha sonrasιnda iş rotasyonu ile işletmeler, 

yönetici adaylarιnιn, farklι işlerde farklι deneyimlere sahip olmalarιnι ve yönetsel 

becerilerini arttιrmalarιnι ve belli bir noktaya yönetici olarak gelebilmelerini 

hedeflemektedirler.138 İş rotasyonu, kimin yönetici olarak daha uygun ve yönetme 

potansiyeline sahip olduğunu tespit etme amacιnι da gütmektedir. İş rotasyonu 

sayesinde başlangιçtan itibaren yönetici adaylarιnιn mesleki ve kişisel esneklikleri 

arttιrιlmaktadιr.  

İş rotasyonunun özellikle ülkemizde yönetici geliştirme safhasιnda pozitif etkisi 

olduğu yapιlan araştιrmalar sonucunda da ortaya konmuştur. 1995, 2000 ve 2005 

yιlllarιnda tekrarlanmak üzere Türkiye çapιnda yapιlan bir araştιrmada*¹, ‘planlanmιş iş 

                                                 
136 Koçel, a.g.e., ss. 32-34. 
* Ancak literatürde sιkça da görülmektedir ki, çoğunlukla yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri birbiri ile 
karιştιrιlmaktadιr. Çalιşmada da alιntι kaynaklarιn kullandιklarι ingilizce ya da almanca terimlerin 
karşιlιklarι değiştirilmeden verilmektedir.  
137Winzenried, a.g.e., p. 3.  
138 Ortega, a.g.m., p. 1361. 
*¹ Araştιrma anakütlesini, İstanbul Sanayi Odasι’nιn belirlediği ilk 500 ve ikinci 500 büyük işletme ile 
bunlarιn arasιnda bulunmayan İMKB’ye bağlι 150 işletme oluşturmaktadιr.  
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rotasyonunu’ yönetsel kariyer geliştirmede 1995 yιlιnda işletmelerin %48’i, 2000 

yιlιnda %32’si ve 2005 yιlιnda da işletmelerin %65’i; ‘deneyim kazandιrιcι iş 

rotasyonunu’ yönetsel kariyer geliştirmede 1995 yιlιnda işletmelerin %38’i, 2000 

yιlιnda %23’ü ve 2005 yιlιnda da işletmelerin %68’i tarafιndan kullanιldιğι ifade 

edilmiştir.*² 1999 yιlιnda yaşanan sorunlarιn etkisi sonucunda görülen düşüş göz önünde 

bulundurulmazsa, iş rotasyonunun ülkemizde yönetsel kariyeri geliştirmede gittikçe 

tercih edilen bir seyir izlediği gözlenmektedir.139  

Yönetici geliştirme programlarιnιn içinde iş rotasyonun farklι uygulama türleri 

bulunmaktadιr: bölümler arasι yönetici geliştirme programlarι, mesleki eğitimle birlikte 

bölümler arasι yönetici geliştirme programlarι, kιsιtlι sayιdaki bölümde yönetici 

geliştirme programlarι ve son olarak proje bazlι yönetici geliştirme programlarι. 

Bölümler arasι yönetici geliştirme programlarιnda, yönetici işletme içindeki farklι 

bölümlerde daha önceden belirlenmiş zaman dilimleri içinde çalιştιrιlmakta ve işletme 

hakkιnda bilgi sahibi olmasι sağlanmaktadιr. Bu süreç oldukça uzun sürmektedir. 

Mesleki eğitimle birlikte bölümler arasι yönetici geliştirme programlarιnda, söz konusu 

yöneticinin farklι departmanlar arasι rotasyon edilmesinin yanιnda rotasyon süreci 

öncesi ve sonrasι mesleki eğitimler de verilmektedir. Böylelikle aday, işe başlamadan 

işle ilgili teorik altyapιya hazιrlanabilmekte; pratik yaptιktan sonra da eksik kalan 

taraflarι yine bu eğitimle kapatιlabilinmektedir. Kιsιtlι sayιdaki bölümde yönetici 

geliştirme programlarιnda da, aday bir ya da iki bölümde ancak bu bölümlere ait tüm 

birimlerde rotasyona tabi tutulmaktadιr. Burada, yine bölümün faaliyetleri ile ilgili 

eğitimlere de yer verilmektedir. Proje bazlι yönetici geliştirme programlarιndaki esas 

da, yöneticinin şirket bünyesindeki küçük ya da büyük projelerde bizzat çalιşmasιnιn 

sağlanmasιdιr. Yukarιda bahsedilen yönetici geliştirme programlarι arasιnda aslιnda çok 

büyük farklar bulunmamaktadιr. İşletmeler bu programlardan sadece birini tercih 

edebileceği gibi birkaçιnιn da karmasιnι yaparak rotasyon yoluyla yönetici geliştirme 

                                                 
*² Araştιrmada iş rotasyonu, “planlι iş rotasyonu” ve “deneyim kazandιrιcι iş rotasyonu” başlιklarι altιnda 
ayrι ayrι sorgulanmιştιr. 
139 Uyargil, Cavide ve diğ., Cranfield Uluslararasι Sratejik İnsan Kaynaklarι Yönetimi Araştιrmasι 2005 
Türkiye Raporu, Dönence Basιm, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayιn No:285, İstanbul, 2006, s. 
55. 
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yolunu seçebilmektedir.140 Yukarιdaki yollarla yöneticiler yönetmek durumunda 

olduklarι sosyal sistemin özellikleri konusunda bilgi sahibi olmakta ve duyarlι hale 

gelmektedirler. 

Görüldüğü üzere, gelecek dönemlerde şirketin ihtiyaç duyduğu yönetim 

kadrolarιna hazιrlιk yapmak bakιmιndan yüksek potansiyelli çalιşanlar, metodik, teknik, 

kişilik ve sosyal yetkinlik alanlarιnda iş rotasyonuyla farklι görevlerde çalιştιrιlarak 

yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler. 

3.2.4. Monotonluğu Giderme 

Sürekli yιllarca aynι işte çalιşmak çalιşanιn gelişim kapasitesinde daralma 

yarattιğι gibi işten zevk almasιnι da engellemektedir. Kιsacasι, yιllarca yapιlan iş birey 

için monotonlaşmakta; artιk hiçbir noktasιnι değiştirmeyi düşünmediği ve kendisine de 

bir katkιsιnιn bulunmadιğιna inandιğι işi itici hale gelmektedir. İş rotasyonunun 

yarattιğι zenginlik ise bu monotonluğu gidermektedir.141 Yapιlan araştιrmalar, bir 

çalιşanιn, bir işte maksimum beş sene iyi ve canlι bir performans sergileyebildiğini; 

diğer senelerde bu performansιn düştüğünü göstermektedir. Bu beş sene içinde çalιşan 

işiyle ilgili doyum noktasιna ulaşmakta; artιk kendini farklι işlerde göstermeye ihtiyaç 

duymaktadιr. Ya da bu durum daha farklι bir şekilde ortaya çιkmakta ve işgören 

yιllardιr çalιştιğι bu pozisyonda iş körlüğü yaşamakta ve halinden memnun olduğunu 

varsayarak çalιşma hayatιna devam etmektedir. Bu “halinden memnunluk” tavrιnι 

önlemek ve kişiye çeşitlilik katmak için iş rotasyonu iyi bir fιrsat olarak ele 

alιnmaktadιr.142 

Kanada’da ülke çapιnda küçük ve büyük ölçekli işletmeler arasιnda yapιlan bir 

araştιrmada, çalιşanlarιn hep aynι işi yapmaktan dolayι sιkιntι duyduklarι; kendilerini 

geliştiremedikleri ya da daha başarιlι ve mutlu olabilecekleri farklι işlerde çalιşmak 

yerine işe başladιklarιndan beri hep aynι yerde kaldιklarι tespit edilmiştir. Çalιşanlardan 

                                                 
140 Thom, Norbert – Friedli, Vera, Hochschulabsolventen gewinnen, fördern und erhalten, 2.ed., 
durchgesehene Aufl., yay.y., Bern/Srtuttgart/Wien, 2004, pp. 14-16.  
141 Campion - Cheraskin - Stevens,  a.g.m., p. 1520. 
142 Grensing - Pophal, a.g.m., p. 51. 
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edinilen verilere göre kişiler, beceri gelişimine önem verilmesini ve monotonluğun 

giderilmesini talep etmişlerdir.143  

Monotonluğun şirket tarafιndan giderilmesi gerekli görüldüğünde çalιşanlar 

bazen buna tepki duyabilmektedirler. Yapιlan mülakatlar, çalιşanlarιn artιk işlerine dar 

bir çerçeveden baktιklarιnι ama yine de kendi “krallιk”larιndan ayrιlmak istemediklerini 

de ortaya koymaktadιr. Şüphesiz ki doğru olan, çalιşanιn farkιnda olduğu ya da 

olmadιğι bu monotonluğu, kendini ve işini geliştirmesine fιrsat vermek koşulu ile 

engellemektir.144 Özellikle, kamu sektöründe kişiler işleri ile özdeşleşmektedirler. Adeta 

yapιşιk ikiz gibi ayrιlmaz bir bütün olmaya ve çevreyi duyarsamamaya 

başlamaktadιrlar. Çalιşan işini ve kendisini geliştirebilecek değişimlerden 

kaçιnmaktadιr. Bu devrede iş rotasyonu, işe ve kişiye “tazelik ve canlιlιk” 

kazandιrmakta ve tek düze iş yaşamιnιn getirdiği monotonluğu da minimize 

etmektedir.145 

Kιdemli ve kariyer noktasιnda yükselmiş kişilere de iş rotasyonu 

uygulanmalιdιr. Kariyerlerinde meydana gelecek bir gerilemeyi ya da iş bιkkιnlιğιnι 

rotasyon sayesinde azaltarak iş azmini tekrar canlandιrmak böylece mümkün 

kιlιnmaktadιr.  

Ergonomi sağlama ve iş kazalarιnι önleme başlιğι altιnda mavi yakalιlarιn bir 

gün ya da vardiya içerisinde iş rotasyonuna tabi tutulduklarιndan bahsedilmişti. 

Buradaki ana amaç, fiziksel travma hastalιklarιnιn ve iş kazalarιnιn önlenmesi olsa da 

bir diğer amaç hep aynι işi yapmaktan dolayι duyulacak sιkιntιyι da bir anlamda 

gidermektir. Bir fabrikada belli bir işte çalιşmaya başlayan kişi iş rotasyonu sayesinde 

3-5 sene hep aynι işi yapmamakta kendi becerilerini geliştirici ve iş hayatιnι 

zenginleştirici diğer üretim faaliyetlerine de katιlmaktadιr. Görülmektedir ki, iş 

rotasyonu organizasyon içerisinde tüm kademeler için iş yaşamιna hareketlilik katan bir 

uygulama olarak kullanιlabilinmektedir. 

                                                 
143 The Work Network of Canadian Policy Research Networks, “Job Rotation”, 
http//www.jobquality.ca/indicator_e/enlarge/des001aa.htm, 08.05.2007. 
144 Grensing - Pophal, a.g.m., p. 52. 
145 Järvi - Uusitalo, a.g.m., p. 340. 
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3.2.5. Kişisel Potansiyeli Ortaya Çıkarma ve Hatalι Görevlendirmeyi 

Engelleme 

Günümüzde çok sιk karşιlaşιlan sorunlardan bir tanesi de üniversite 

mezunlarιnιn gerçek potansiyelerinin çalιşmayι arzuladιklarι alandan farklι bir alan 

olmasιdιr. Örneğin, eğitim süresince pazarlama departmanιnda çalιşmayι düşünen ve 

bunu planlayan bir aday, gerçek kişisel potansiyelinin çoğu zaman farkιnda 

olamamaktadιr. Aday başlangιçta tecrübesizliğinden ve bir bakιma da iş piyasasιnda 

popüler olmasι bakιmιndan kendisini pazarlama ya da finans sektörüne odaklamakta; 

kariyer planιnι da bu doğrultuda çizmektedir. Bunun sonucunda kimi zaman doğru 

tercihler de ortaya çιktιğι gibi kimi zaman da işletmelerde işinden tatmin olmayan ya da 

işin gerektirdiği performansι ortaya koyamayan çalιşanlar mevcut olmaktadιr. 1990’lι 

yιllarιn başlangιcι ile beraber organizasyonlarιn yeniden yapιlandιrιlmaya zorlanmalarι; 

bilgi ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler, globalleşme ve uluslararasι rekabet, 

insanlarιn yaratιcιlιğιnι ortaya çιkarma ve bu yaratιcιlιktan daha fazla yararlanma 

kaygιsιnι gündeme getirmiştir.146 Bu konudaki bir gelişmeye, İskoçya’daki eğitim 

modelinden örnek vermek mümkündür. Söz konusu ülkede bir birey, hayatιnιn herhangi 

bir döneminde, yaş sιnιrι bulunmaksιzιn, gerçek yeteneklerini ya da yaptιğι mesleğin 

artιk para etmediğini fark ettiğinde başka bir mesleğin eğitimini alabilmekte ya da 

mesleğini geliştirmek için eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Buradaki amaç, 

“katma değer yaratan toplum bireyleri oluşturmak”; ve “istihdam ve rekabet gücü artιşι” 

ve “doğru adamι doğru işe yönlendirmeyi” sağlamaktιr.147  

Üniversite gençliği üzerinde yapιlan bir araştιrma da, özellikle ülkemizde yanlιş 

kariyer seçiminin kişilere nasιl olumsuz etki ettiğini göstermektedir. Bu olumsuz etki, 

eğitim sonrasιndaki iş ortamιnι da etkilemektedir. Araştιrma, makine mühendisliği 

eğitimi almasιna rağmen makinelerden hiç hoşnut olmayan; tιp eğitimi aldιğι halde kan 

görmeye dayanamayan öğrencilerin varlιğιnι ortaya koymaktadιr. Bu sonuçlar, yanlιş 

kariyer seçiminin yaygιn olduğunu; ülkemizdeki kariyer ihtiyacιnιn aslιnda, iş 

                                                 
146 Varol, a.g.m., s. 19. 
147 İlter, Ferhat, “Türk Mesleki Yeterlilik Sistemi ve İskoçya Modeli”, İşveren, Cilt: 45, Sayι: 1, Ekim 
2006, ss. 54-59, s. 55. 
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güvenliği, maddi ve sosyal güvenlik ihtiyacι ile sιnιrlι kaldιğιnι kuvvetlendirmektedir.148 

İş rotasyonu ile yanlιş bir eğitim sisteminden çιkan birey, kendisi için uygun işi 

yakalama ve kendisini tanιyιp kariyer hedefini yetenekleri doğrultusunda belirleme 

şansι da elde edebilmektedir.  

Konuya bir de işletmelerin doğru eleman seçme ve etkin istihdam 

yaratabilmeleri açιsιndan bakιlacak olunursa, kişisel potansiyellerin saklι kalmasι ve 

hatalι görevlendirmeler yapιlmasι işletme kalitesini düşürmektedir. İşletmeler, 

organizasyon şemasι içinde yer alan her kademeye iş tanιmlarιnda belirlenmiş olan 

profile uygun eleman seçmektedirler. Pozisyonun gerektirdiği profile uygun adayι 

seçmek, İK departmanlarι için hiç de kolay olmamaktadιr. İşin gerektirdiği şablona 

uygun eleman bulmak ve işe almak; kιsacasι, “doğru işe doğru adam” ilkesini 

gerçekleştirebilmek, seçme sürecinde oldukça zorlanιlan bir konudur.149 Bazen işe alma 

sürecinde ne kadar mülakat yapιlsa da ya da işe alιm testleri (teorik ve psikometrik) 

uygulansa da adayιn kendi potansiyelindeki bir işe yerleştirilme olasιlιğι çok düşük 

olmaktadιr. A.B.D. işletme literatüründe “işe uygunluk” (job fit) olarak bilinen anlayιşta 

da, istihdam sonrasιnda çalιşanιn monotonluk yaşamamasι ve işten tatmin olmasι için, 

kişinin işe uyumu işin de kişiye uyumu öngörülmektedir. Diğer taraftan, ilk başta kişi ve 

iş birbirine ne kadar uyumlu gözüküyorsa bile bir zaman sonra bιkkιnlιk verecek bu 

işten uyumsuzluğu gidermek adιna çalιşanιn iş rotasyonu ile uzaklaştιrιlmasι 

gerekmektedir.150  

Rotasyon tek bir seçeneğe bağlι kalmadan iş ile işgören arasιnda bir 

karşιlaştιrma yapιlmasιnι da sağlamaktadιr. İşgörenin güçlü ve zayιf yönlerini ortaya 

çιkarmak için farklι işlerde çalιştιrιlmasι hem işletme için ‘işe göre adam seçme’de hem 

de işgören için ‘kişiye göre iş bulma’da, kιsacasι, işgörenin potansiyel yeteneklerini 

tespit etmede ipuçlarι vermektedir. Çünkü farklι kişilerin farklι işlerde farklι verimlilik 

düzeyleri olabilmektedir. 

                                                 
148 Aytaç, Serpil, “Çalιşma Yaşamιnda Kariyer ve Ülkemiz Açιsιndan Önemi”, Mercek, Temmuz 1998, 
ss. 63-66, s. 66. 
149 Sabuncuoğlu, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, s.67. 
150 Jaturanondo - Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1835. 
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İş rotasyonu insanlarιn hangi noktalarda verimli olduklarιnι görmek açιsιndan 

önemlidir. İş rotasyonu ile bir aday farklι bölümlerde çalιştιrιlmakta ve kişinin gerçek 

potansiyeli ortaya çιkarιlabilinmektedir. Kişi de aslιnda farklι bir bölümden zevk 

alabildiğini, kendini orada daha iyi ifade edebildiğini, yaratιcιlιğιnι daha çok ön plana 

çιkarabildiğini iş rotasyonu sayesinde yakalamaktadιr. Çalιşandan verim elde etmek 

amaçlanιyorsa, öncelikle bireyin nerede tam kapasiteli olarak çalιşabileceğinden ve iş 

tatmini duyabileceğinden başlamak gerekmektedir. İş rotasyonu bu noktada kişinin 

potansiyelini yakalamada başvurulacak birinci derecede önemli bir kaynak olarak 

görülmektedir. Çalιşanιn sahip olduğu yaratιcι yetenek ve becerilerin ortaya çιkmasι 

için farklι işlerde çalιşmasι bir fιrsat olarak ele alιnmalιdιr. 

İş rotasyonu ile kişinin hangi işe gerçekten uyup uymadιğι gözlenebilmekte; 

yanlιş işte çalιşmasιndan doğan zararlar da ortadan kaldιrιlabilinmektedir. Ayrιca, belirli 

bir süre sonunda ortaya çιkacak monotonluktan ve düşük performanstan iş rotasyonu 

sayesinde kurtulmak da mümkün olmaktadιr. Çalιşan, iyi performans gösteremediği ve 

kendisine uygun olmayan bir işte yιllar boyu çalιşmaktansa; kendi potansiyelini ve 

becerilerini sergileyebildiği bir işte bu sayede çalιşma olanağι bulabilmektedir. 

Ancak şu da belirtilmelidir ki, iş rotasyonu ya da başka uygulama türleri olsun, 

kişisel kariyer ve eğitim planlarι düzenlenmesine ve kişisel potansiyelin en doğru işi 

bulmasιna yönelik uygulamalar yapιlmasιna rağmen, ülkemizde ve hatta dünya çapιnda 

kişi ile iş uyumunun sağlanamadιğι konusunda sιkιntιlar yaşanmaktadιr.151 

3.2.6. Sosyal İletişim Alanı Genişletme ve Empati Ortamι Sağlama 

İş rotasyonunun gizli amaçlarιndan biri de informal iletişimin teşvik edilmesidir. 

İşgücünü sosyalleştirme çabalarι kapsamιnda da işletmeler, iş rotasyonu 

uygulamalarιndan faydalanmakta ve bu yolla çalιşanlarιn firmaya entegrasyonunu 

sağlamaktadιrlar. İş rotasyonu ile çalιşanlar farklι bölümlerde farklι iş arkadaşlarι 

edineceklerinden bu uygulama formal olmayan iletişimin artmasιnda da olumlu rol 

oynamaktadιr. Firma içinde bu sayede, gizli bir ağ kurulmakta; işletme içinde ihtiyaç 

duyulan bilgi alιşverişi ve problemlerin hιzlι bir şekilde çözümü gerçekleşmekte; 

işletme kültürü de özellikle yurt dιşι birimlere ya da diğer şubelere rotasyon edilen 
                                                 
151 zu Putlitz – Komm – Putzer, a.g.m., p. 23. 
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çalιşanlar sayesinde yayιlmaktadιr.152 Ayrιca, çalιşanlarla yöneticiler veya iş arkadaşlarι 

arasιndaki çatιşmalι ya da sürtüşmeli ilişkiler de iş rotasyonu sayesinde 

sιnιrlandιrιlmaktadιr. Aralarιnda problem bulunan çalιşanlar ya da ast-üst ilişkileri, 

zamanla iş rotasyonu uygulamasι sayesinde farklι ortamlara girerek yaşanιlan 

sorunlardan ve çatιşmalardan uzak çalιşma imkanι bulabilmektedirler.153 

Çalιşanlarιn, işletme bünyesinde farklι bölümlerle, işlerle ve çalιşma arkadaşlarι 

ile karşιlaşmasι kendilerinin “başkalarιnι anlama” (empati) kabiliyetlerini de 

geliştirmektedir. Firma içerisinde herbir çalιşan, kendi birimini ya da işini “en zor ve 

kritik iş” olarak görmektedir. Organizasyon içindeki işlerin bir zincir olduğu 

düşünülürse, bu zincirin halkalarιnιn birbirine çok iyi kenetlenmesi ve birbirini sιkι 

sιkιya tutmasι gerekmektedir. İş rotasyonu ile çalιşan, kendi işi dιşιnda başkalarιnιn ne 

gibi zorluklarla karşιlaştιklarιnι görmekte  ve karşι tarafι daha iyi anlayabilmektedir.  İş 

rotasyonu sonucunda çalιşanlarιn “Şimdi bu bölümün neden bu kadar kompleks 

olduğunu anlιyorum” ya da “Bu bölümden birşey istediğimizde cevabιn neden geç 

geldiğini şimdi anlιyorum” gibi yorumlarι yaptιğι ile sιk sιk karşιlaşιlmaktadιr.154 

Benzer bir uygulama, otobüs üretimi alanιnda faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk altmιş 

ihracatçι firmasιndan biri olan Temsa firmasιnda yapιlmaktadιr. Altι yιl içerisinde ürün 

geliştirme müdürü satιn alma müdürü, satιn alma müdürü üretim müdürü, üretim 

müdürü de ürün geliştirme müdürü pozisyonuna rotasyon edilmiştir. Şefler de kendi 

aralarιnda rotasyona tabi tutulurak, uzmanlιk alanlarι arttιrιlmakta hem de birbirlerinin 

yaptιklarιnι görme ve empati geliştirme imkanιna sahip olmaktadιrlar.155 

İş rotasyonunun insan tanιma ve iletişim becerilerini arttιrma gibi konularda 

başarιlι olduğu Nissan Motor firmasι tarafιndan da vurgulanmaktadιr. Bu firmada, 

kaliteli ve iyi donanιmlι kişilerin iş rotasyonu ile birlikte departmanlar arasι iletişim 

becerileri ile daha fazla sosyalleşebildikleri ve daha başarιlι olduklarι ifade 

edilmektedir.156 

                                                 
152 Hatvany, Nina - Pucik, Vladimir, “An integrated management system: lessons from the Japanese 
experience”, Academy of Management Review, vol. 6, no. 3, Jul 1981, pp. 469-480, p. 473. 
153 Campion - Cheraskin - Stevens,  a.g.m., p. 1537. 
154 Grensing - Pophal, a.g.m., p. 52. 
155 Güzelay, Gaye, “Kriz sayesinde çağ atladιlar”, Hürriyet İK, 17.06.2007, s. 3. 
156 Ryan, Alan J., “Job rotations grease long-term IS wheels”, Computerworld, vol. 25, no. 24, p. 76. 
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İş rotasyonunun sosyalleşme içerisinde beraberinde getirdiği diğer bir katkι da, 

farklι bölümlerde çalιşmanιn–özellikle büyük ölçekli işletmelerde- bölümlere ait farklι 

terminolojilerin şirket bütününde genelleşmesi ve departman jargonlarιnιn çalιşanlar 

arasιnda yaygιnlaşmasιdιr. Böylelikle telefon görüşmelerinde ya da toplantιlarda kişiler 

diğer çalιşma arkadaşlarιnιn problemlerini daha kolay anlar hale gelmektedirler.157 

3.2.7. Motivasyon ve İş Tatmini Sağlama 

Organizasyonlar, çalιşanι yönetmenin güç olduğunu, ancak istekleri, değerleri, 

ilgileri, yetenekleri doğrultusunda kendilerini kanιtlamalarιna fιrsat verilmesi halinde 

kişilerin kolayca işe motive olabileceğini belirtmişlerdir.158 Çalιşanlarιn tek tek 

kendilerini geliştirmelerine ve aşmalarιna imkan verecek bir çalιşma ortamι 

oluşturulduğunda motivasyon da kendiliğinden gerçekleştirilmiş olmaktadιr. 1990’lι 

yιllarιn başιnda da keşfedilmiştir ki, iş rotasyonu gibi kişisel gelişime yönelik 

faaliyetlerin sonucunda, kendinde farklι beceriler geliştiren işgörenin motivasyonu 

artmakta ve kendine olan güveni çoğalmaktadιr. İşgörenlerin daimi olarak tek ve 

standartlaştιrιlmιş bir işi yapmasιndansa, becerilerini arttιrdιğι farklι işlerde çalιşmasι 

kendisi için bir motivasyon aracι olmaktadιr. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 

işgören için işlerin iyi seçilmesidir. 159   

Yapιlan yerli ya da yabancι araştιrmalarda da görülmektedir ki, bazιlarιnda “iş 

çeşitliliği” olarak anιlan iş rotasyonu personelin motivasyonunu etkileyen faktörlerden 

biridir. Bu uygulama, çalιşanιn faaliyetlerine çeşitlilik katarak işteki sιkkιnlιğι önlemeyi 

amaçlamakta; çalιşanlara daha fazla beceri kazandιrarak farklι işlerde çalιşmasι 

sağlanmakta ve motivasyonu arttιrιlmaktadιr.160 Özellikle kariyer basamaklarιnda hιzla 

yükselmek isteyen başarιlι ancak ‘sabιrsιz’ çalιşanlar, iş rotasyonu ile farklι bölümlerde 

ve pozisyonlarda çalιşabilmekte ve kendilerini kanιtlama fιrsatι bulabilmektedirler. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, ‘kaliteli hareketlilik’ten ödün verilmemesi 

gerekliliğidir. Sadece bir değişim olmuş olmasι için verilen yanlιş kararlar hem kişi hem 

                                                 
157 Morris, a.g.m., p. 270. 
158 Aytaç, a.g.m., s. 64. 
159 Türkoğlu, Faruk, “Motivasyon ve sιnιrlarι”, Ekonomik Forum, Sayι: 10, Kasιm 2002, ss. 73-75, s. 74. 
160 Eren, Erol, Örgütsel Davranιş ve Yönetim Psikolojisi, genişletilmiş 9.bs., Beta Basιm Yayιn, İstanbul, 
2006, ss. 170-171. 
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de firma için zararlar doğurabilmektedir. Kişinin gerçekten o iş için yeterli olup 

olmadιğι ve geçiş zamanιnιn ve kalιş süresinin doğru olup olmadιğι hesaplanmalιdιr.161 

Motivasyonu arttιrιcι bir diğer konu da, işletmelerin yetiştirdikleri ve uzun süre 

yatιrιm yaptιklarι işgücünü kaybetmek istemeyeceklerinden iş garantisinin de çalιşanιn 

gözünde artιyor olmasιdιr.162 İş rotasyonu ve iş tatmini ilişkisi ile ilgili bilgiye Garg ve 

Rastogi’nin makalesindeki verilerden de ulaşιlabilinmektedir. Yazarlar, Sokoya’dan 

alιntι yaparak, “....rotasyonun, iş tatminini belirleyen faktörler arasιnda yer aldιğι 

bulgusu araştιrma sonuçlarιnda çokca yaygιn olarak tespit edilmiştir” demektedirler.163  

Kιdemli personelin, işten bιkkιnlιğιnι azaltmak ve çalιşma ortamιnι daha zevkli 

hale getirmek için de belirli zamanlarda farklι işlerde çalιştιrιlmasι gerekmektedir. 

Özellikle kariyer basamaklarιnda gerileme noktasιna gelen kιdemliler, kendilerine değer 

verildiğini ve kendi çιkarlarιnιn organizasyonel çιkarlarla bir tutulduğunu iş rotasyonu 

sayesinde görmekte ve böylelikle motivasyonlarι ve iş tatminleri de artmaktadιr. Bu 

şekilde kιdem ve iş rotasyonu uygulamalarι arasιndaki negatif korelasyon da pozitife 

çevrilmiş olmaktadιr.164  

İş rotasyonunun bir kariyer aracι olarak görülmesi, iş rotasyonu ve motivasyon 

arasιndaki doğru orantιyι daha da güçlendirmektedir. Örneğin, üst bir pozisyona terfi 

ettirilme imkanι bulunmayan düz lise mezunu bir sekreter, iş rotasyonu ile çalιştιğι ticari 

bölüm sekreterliğinden teknik bölüm sekreterliğine iş rotasyonu ile geçiş 

yapabilmektedir. Bu değişim, çalιşanda motivasyon arttιrιcι bir etki yaratmaktadιr.165 

Yapιlan bir varsayιma göre, işinden tatmin olan, kendini geliştirme fιrsatι bulan bir 

işgören de daha az maaş talep etmektedir.166 

Özellikle ergonomi alanιnda çalιşmalar yapan yazarlar, işin ağιrlιğι ve stresinin 

işi birinci derecede zorlaştιran faktörler olduğunu belirtseler de, “işten nefret etme” ve 

                                                 
161 Ofner, J. Alan, “Keeping Your High Achievers Motivated”, Management Solutions, vol. 32, no. 7, 
July 1987, pp. 35-39, p. 38.  
162 Friedrich et.al., a.g.m., p. 505. 
163 Garg, Pooja – Rastogi, Renu, “New Model for Job Design: Motivating Employees Performance”, 
Journal of Management Development, vol. 25, no. 6, 2006, pp. 572-587, p. 574 
164 Ortega, a.g.m., p. 1367. 
165 Eriksson, a.g.m., p. 3. 
166 Arya, Anιl - Mittendorf, Brian, “using job rotation to extract employee information”, Journal of Law, 
Economics and Organisation, vol. 20, no. 2, Oct 2004, pp. 400-414, pp. 400-403. 



 63

“motivasyon” durumlarιnιn da ikinci derecede zorluk yarattιğιnι bu nedenle iş 

rotasyonunun gerekli olduğunu; bu faktörlerdeki artιşιn iş yükünü, işteki ağιrlιğι bile 

azaltabileceğinden bahsetmektedirler.167 

Ancak şu da belirtilmelidir ki, iş rotasyonunun bir motivayon aracι olduğu 

yargιsι genel kabul görür bir yargι olarak dile getirilse de, bu uygulamanιn etkinliğinin 

kişisel yargιlara, sosyal ve eğitimsel düzeye, çevresel faktörlere bağlι olarak kişiden 

kişiye değiştiği de belirtilmelidir.168  

3.2.8. Örgütsel Bağlılığın Artması 

İşletme, çalιşanlarιn işle ilgili tecrübelerini ve becerilerini içerde kurum kültürü 

ile yoğurmalarιnι istemektedir. Yeni adaylar ilk başta oryantasyon eğitimine tabi 

tutulmakta daha sonra beceri kazanmalarι, geleceğin yönetici adaylarι olabilmeleri için 

de şirket içinde rotasyona tabi tutulmaktadιrlar. İşgörenler böylelikle işletme felsefesiyle 

ve kültürüyle yetiştirilmekte ve ailenin bir parçasι haline gelmektedirler. Örneğin, 

Japonya’da çalιşanlar, işe başladιklarι bir işletmede emeklilik aşamasιna kadar 

çalιşmayι hedeflemektedirler. Alιştιğι işletmede eğitim ve geliştirme programlarιnda yer 

alan çalιşanιn, örgütsel bağlιlιğι da bu şekilde artmaktadιr. Şirketin kendisine yatιrιm 

yaptιğιnι farkeden çalιşanιn işten ayrιlma davranιşι gecikmekte ve böylelikle şirketteki 

çalιşan devinimi de azalmιş olmaktadιr.169 Çalιşanlar farklι bölümlerde çalιşarak hem 

farklι kişiler tanιmakta hem de işletmeyi bir bütün olarak görmektedirler. Böylelikle 

“biz ya da onlar” yerine başka başka tekniklerle, yollarla elde edilmeye çalιşιlan 

“hepimiz” bilinci de sağlanmιş olmaktadιr.170 

3.2.9. İstihdamι Arttιrma 

Avrupa Birliği İstihdam Politikasι iş rotasyonu stratejilerini geliştirme kaygιsιnι 

güderken iş rotasyonunun sadece bir kariyer planlama ya da eğitim tekniği olduğu 

düşüncesiyle hareket etmemiş; bu metodun aynι zamanda artan işsizlik oranιnι aşağιya 

çekebilecek bir yol olduğunu düşündüklerinden uygulamalara hιz vermişlerdir. Burada, 

                                                 
167 Kuijer, a.g.m., p. 1176. 
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iş rotasyonunun gündeme gelmesi bilindik kaygιlarιn tam tersine daha politik ve makro 

hedeflerle olmuştur. İş rotasyonunun buradaki amacι, çalιşanιn kendini geliştirmesi için 

geçen zamanda yerine işsiz birinin yerleştirilmesi; ve bu şekilde, işsizlerin eğitiminin ve 

geçici istihdamιnιn da sağlanmιş olmasιdιr. Çalιşma fιrsatι bulan bir işsiz, beceri 

seviyesini yükseltmekte ve ilerideki iş bulma olanaklarιnι da geliştirmektedir.171  

İş rotasyonunun işsizlikle ilgili yapιlan çalιşmalarda ön plana çιkartιlmasι daha 

çok Avrupa Birliği’nde gündeme gelen bir olaydιr. AB ve işgücü piyasasι 

uzmanlarιndan Teichert, Avrupa İşgücü Piyasasι’nda iş rotasyonu ile ilgili uygulama 

hedeflerini, hem çalιşanlarιn gelişimi bazιnda hem de işsizlige bir çözüm olmasι 

yolunda özetlemektedir. İş rotasyonu ile çalιşanlarιn beceri gelişimi, işletmenin rekabet 

gücünün artmasι ve işsizlerin geçici olarak istihdam edilmesi ve bunun sonucunda hayat 

boyu öğrenme birbirine zincirleme olarak gelişmektedir. Meslek sahipleri gelecekte 

ihtiyaç duyulacak görevler karşιsιnda kendilerini geliştirmekte (adaptability); işsizler de 

uzun yιllar bir köşede oturarak iş bulmaktan ümidi kesmiş bir şekilde meslekleri ve 

kişisel gelişimleri ile ilgili hiçbri yatιrιm yapmadan beklemek yerine iş bulabilme 

şanslarιnι (employability) arttιrmaktadιrlar. İş rotasyonu her iki grubun da gelişimini 

sağlayarak yaşam boyu öğrenme ile ülkeler bazιnda ilerlemeler sağlamaktadιr.172 

AB içinde iş rotasyonu kullanιm amaçlarιnιn başιnda görülen uygulama şu 

şekilde gerçekleşmektedir: AB içindeki ülkelerin politikacιlarι işgücü piyasasιnι 

hareketlendirmek; işletme sahipleri de, yeni teknolojilere ve yeniliklere uyum 

sağlayabilmek amacιyla önce belli bir iş grubunu (örn.boyacιlar) seçmektedirler. 

Sendikalar ve işletmeler anlaşmalι olarak bu iş grubuna ait çalιşanlarιn beceri 

gelişimlerini ve ileride başka işlere yönelmelerini sağlamak için (örn.araba boyacιlιğι), 

onlarι belirli bir süre tamamen işten uzaklaştιrarak eğitime tabi tutmaktadιrlar. Bu 

sayede işletmelerin kalifiye eleman sayιlarιnιn artmasι; hata oranlarιnιn azalmasι ve 

yeni teknolojilere daha hιzlι uyum sağlanabilmesi amaçlanmaktadιr. Çalιşanlar da bu 

                                                 
171 Schönmann, Klaus- Mytzek, Ralf - Gülker, Silke, Institutionelle und finanzielle Rahmenbedingungen 
für Jobrotation in neun europäischen Ländern, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin, 
1999, p. 3. 
172 Seifert, Hartmut, “Job-Rotation- Baustein für ein Konzept des lebenslangen Lernens”, Lernzeiten neu 
organisieren: lebenslangen Lernen durch Integration von Bildung içinde, ed. Rolf Dobischat ve Hartmut 
Seifert, Sigma, Berlin, 2001, pp. 201-222, p.203 
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sayede kendilerini geliştirme fιrsatι bularak kariyerlerinde farklι bir işte 

çalιşabilmektedirler. Eğitim boyunca geçen zamanda eğitime tabi tutulan çalιşanlarιn 

yerine işsiz statüsünde bulunan kişiler istihdam edilmektedir. Bunlar daha az maaşla 

çalιştιrιlmaktadιrlar. Geçici istihdam edilen işsizler bu sayede çalιştιklarι bu dönem 

içerisinde iş hayatιna yeniden entegre edilmiş olmaktadιrlar. Eğitim süresini 

tamamlayanlar yeni teknolojinin şirkete uyumlaştιrιlmasιna, işletmenin rekabet gücünün 

arttιrιlmasιna ya da firmaya yeni fikirler getirilmesine katkιda bulunmakta; geçici olarak 

istihdam edilenler de bu zaman zarfιnda kendilerini geliştirme fιrsatι bulmuş 

olmaktadιrlar.173 Bu uygulama türü AB’de oldukça yaygιndιr. İlk olarak 1980’li yιllarda 

Danimarka’da ortaya çιkmιş ve daha sonra 14 Avrupa ülkesine yayιlmιş ve halen de 

çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki çalιşanlarιn endüstriyel değişimlere 

ulaşabilmesi ve bu işletmelerdeki istihdam kalitesini arttιrabilmek için 

kullanιlmaktadιr.174 AB’deki istihdamι arttιrma ve varolan işgücünü geliştirme 

amaçlarιnι aşağιdaki gibi sιralamak mümkündür:175 

1. sanayileşmede ve ticaret konularιnda AB işletmelerinin rekabet gücünü 

arttιrmak, 

2. işsizlik rakamlarιnι işsizleri geliştirmek suretiyle düşürmek, 

3. yeni iş yaratmada ve bu işlere yetişmiş çalιşanlarι yönlendirmekte; 

onlardan boşalan yere işşizlerini geçmesini sağlamada ivedilik 

kazanmak, 

4. tüm insan kaynaklarι gelişim sürecini bu aşamaya bağlayarak çalιşanlarιn 

kendilerini geleceğe yönelik olarak sürekli eğitmelerini sağlamak. 

Aşağιdaki şekilde de AB’deki iş rotasyonu uygulama sürecini nasιl 

kurgulandιğιna değinilmektedir. 

 

                                                 
173 Teichert, Volker, “Die informelle Ökonomie als notwendiger Bestandteil der formellen 
Erwerbswertschaft”, 2000, http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2000/p00-524.pdf, 29.11.2006. 
174 Schönmann - Mytzek - Gülker, a.g.e., p. 1, 3. 
175 The European Union, http://europa.eu.int/en/comm/dg05/esf/en/oublic/sr_adapt/sr_hor.htm, 
http://www.europs.be/de/progci.htm, 18.09.2007. 
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Şekil 5: Avrupa Birliği İş Rotasyonu Uygulamasι Modeli176 

İş rotasyonunun Avrupa Birliği’ndeki bu türlü uygulamasιnιn işsizliğe çözüm 

bulma amacιnιn yanιnda şirketlere ve çalιşanlarιnda da getirisi bulunmaktadιr. İşsizler 

bu sayede –ki çoğunlukla kadιn işsizler- kendilerini geliştirmekte ve altι aylιk iş 

tecrübeleri kazanmakta; küçük ve orta ölçekli firmalar da eğitime gönderdikleri 

elemanlarιnιn yerine işlerin yürümesini sağlayacak yeni ve geçici personele sahip 

olmaktadιrlar. Şirket çalιşanlarι iş yoğunluğu ya da eleman sιkιntιsι gibi sebepler 

olmadan kişisel gelişimlerine katkιda bulunacak eğitimlere de bu sayede 

katιlabilmektedirler. İşsizler de, deneyim kazanamadan bir iş bulamayacaklarι deneyimi 

de bir iş olmadan yapamayacaklarι için bu fιrsatla kιsa vadeli de olsa çalιşma imkanι 

bulmaktadιrlar.177  

AB iş rotasyonu kavramιna getirdiği yeni boyutla hem eğitim hem de istihdam 

politikalarιnι birleştiren; özellikle işsizliğin fazla olduğu İskandinavya ülkelerinde ve 

Danimarka’da istihdam fιrsatlarι yaratma çapιnda birlik içerisinden yaklaşιk 3000 

                                                 
176 European Social Fund (ESF), SoTe Jobrotation Project, International Jobrotation Conference, 
Seinäjoki, Finland, 26-27 Oct 2004, http:// www.sote.fi/jobrotation/, 17.11.2007. 
177 Workers Educational Association, “Job Rotation”, http://www.wea-ni-com, 21.07.2007. 
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işletmenin ve 90,000 çalιşanιn  ve 20,000 işsizin katιldιğι özellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin verimliliğini arttιran yeni bir iş rotasyonu politikasι yaratmιştιr.178 

4. İŞ ROTASYONUNUN BERABERİNDE GETİRDİGİ FAYDALAR VE 

OLUMSUZLUKLAR 

İş rotasyonu, sadece kişinin bilgi ve becerilerini arttιrmasι yönünde avantajlι 

görülmemekte; aynι zamanda, çalιşanlarιn yenilikçi bakιş açιlarι ile birlikte, gelişen 

ürün kalitesi veya yeni ürün ile de işletme açιsιndan ön plana çιkmaktadιr. Bünyesindeki 

temel yeteneklerin yanιnda farklι stratejik birimler de geliştirebilen işletmelerin, rekabet 

gücü ve pazara uyum süreci de böylelikle artmaktadιr. İşletmeler iş rotasyonu ile birçok 

fayda elde etmektedirler. Aslιnda bu faydalarιn zincirleme olarak birbirini takip ettiğini 

de söylemek mümkündür. Örneğin,  etkin bir takιm çalιşmasι yüksek iş tatminini de 

beraberinde getirmekte ve işletme verimliliği artmaktadιr. Görüldüğü gibi, iş rotasyonu 

amaçlarι ve beraberinde elde edilen faydalar çok iç içe geçmektedir. Bu bölümde 

bahsedilmek istenen, şirketlerin iş rotasyonunu ilk kullanιm amaçlarι yanιnda elde 

edebilecekleri pozitif çιktιlardιr. 

Tablo 4: İş Rotasyonunun Beraberinde Gelen Faydalar ve Olumsuzluklar 
Faydalar Olumsuzluklar 

• İşletmeye Yönelik Faydalar: 
- İşgücü Devir Oranιnιn Azalmasι, 
- Ürün ve Hizmet Kalitesinin Artması, 
- Eğitim Maliyetlerinin Azalmasι. 
- Yedekleme Planlarının Oluşturulabilmesi, 
- Örgütsel Adaletin Sağlanması, 
- İnsan Kaynaklarι Gücünün Uluslararasι Alanda Geliştirilmesi, 
- Değişim ve Karar Alma Hιzιnιn Artmasι , 

 
• Çalιşana Yönelik Faydalar:  
- Takım Çalışması Etkinliğinin Artması, 
- Başkalarını Eğitme Becerisi Kazandιrması, 
- İş Yaşam Kalitesinin Artmasι, 
- Problem Çözme Yeteneğini Geliştirmesi. 

• İşletmeye Yönelik Olumsuzluklar: 
- İş Yükünün Artması ve Verimliliğin Azalması, 
- Maliyetlerin Artmasι, 

o Eğitim Maliyetlerinin Artması , 
o Personel Maliyetlerinin Artması . 

- Değişime Karşı Direnç Oluşması, 
- İşletme Karar Alma Hιzιnιn Azalmasι, 
- Uzmanlaşmanιn Önüne Geçmesi. 
 
• Çalιşana Yönelik Olumsuzluklar: 
- Motivasyon ve İş Tatmininin Azalması ve Adaptasyon 

Sorununun Yaşanması, 
- Örgütsel Bağlιlιğιn Azalmasι, 
- Performans Değerlendirmede Güçlük Yaşanmasι. 
 

İş rotasyonu uygulamasιnιn işletmeye ve işgörene getirdiği faydalardan ve 

olumsuzluklardan yukarιdaki tabloda (Tablo 4) yer aldιğι şekliyle söz etmek 

mümkündür. Bu bölümde iş rotasyonunun faydalarιndan ve olumsuzluklarιndan 

bahsedilecektir.  

                                                 
178 Karadimas, Nikolaos V. – Papastamatiou, Nikolaos P., “Tools For Job Rotation Integrating Access To 
Vocational Training”, International Journal of Simulation, vol. 8, no. 2, pp. 37-44, p. 38, 43. 



 68

4.1. İşletmeye Yönelik Faydalar 

Farklι işlerde çalιşmak, çalιşanlarda farklι becerilerin gelişmesine neden 

olmaktadιr. Tek bir işte çalιşmanιn sιkιcιlιğι iş rotasyonu ile azalmakta, buna bağlι 

olarak da işle birlikte ortaya çιkan kalite ve maliyet gibi sonuçlarda da işletmeler 

açιsιndan olumlu değişimler gözlenebilmektedir.179 Aşağιda iş rotasyonu sonucu 

işletmelerde ortaya çιkan bu olumlu sonuçlara değinilecektir. 

4.1.1. İşgücü Devir Oranιnιn Azalmasι  

İşgücü devir oranιnιn azalmasι bilindiği üzere aslιnda bazen birçok bazen tek bir 

nedene bağlι olarak değişim gösterebilmektedir. İş rotasyonunun işgücü devir oranιna 

olumlu katkιsι olduğu literatürde sιkça rastlanan bir sonuç olagelmiştir. Ancak direkt 

bağlantιsιnιn olduğunu tespit etmiş olan herhangi bir araştιrmaya rastlanmamιştιr. 

Birçok araştιrma, her konuda kendini eğitme şansιnι bulan, böylelikle çalιştιğι yerde iş 

güvencesi hisseden motive olmuş kişilerin firmadan ayrιlma isteği duymayacaklarιnι 

dile getirmektedir.180   

4.1.2. Ürün ve Hizmet Kalitesinin Artması  

Firmalar günümüzde rekabet savaşιna karşι kalite stratejisi ile ayakta 

durabilmektedirler. Dιş dünyadaki stratejilere yenilmemek ve yok olmamak için 

işletmeler, içsel kaliteye ve rekabete de önem verir olmuşlardιr. Özet olarak, firmalar 

dιş rekabet gücü, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için içsel rekabet 

ile motive olmakta ve güçlenmektedirler. İçsel rekabetin en önemli bileşenlerinden bir 

tanesi de iş rotasyonudur. İş rotasyonu, kendi becerisine ve bilgi birikimine katkιda 

bulunarak hem kişiye hem de çalιştιğι işletmeye katma değer yaratmaktadιr. Eğitimle 

birlikte hatalar azalmakta; çalιşanlar birden fazla beceri sahibi olmakta ve işlerini en iyi 

performansla ortaya koymaya motive olduklarιndan sonuç olarak kalite de artmaktadιr.  

Kalitenin artιşιndaki bir diğer sebep de, rotasyona bağlι öneri sisteminin 

geliştirilmiş olmasιdιr. İşgörenlerin, yer değiştirilirken rotasyon edildikleri işe ait 

                                                 
179 MacLeod, Dan - Kennedy, Eric, “Job Rotation System”, 1993, 
http://www.danmacleod.com/Articles/job.htm, 21.11.2006. 
180 Van Ommeren, Jos – Brewster, Chris, The Determinants of The Number of HR Staff in Organisations; 
Theory and Empirical Evidence, Cranfield School of Management, Cranfield, April 1999, p. 21.  
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önerileri alιnmaktadιr. Buradaki amaç, çalιşanlar sayesinde her işe farklι 

perspektiflerden bakabilmek ve onlarιn getirdiği önerilerle işlerin kalitesini 

sağlamlaştιrabilmektir. Daha önceki işlerinden belli birikimlerle yeni işine kanalize 

olmuş bir personel, örneğin, daha önce Kalite Departmanιnda çalιşmιş şu anda Satιn 

Alma Departmanιna rotasyon edilmiş çalιşan, tüm bir üretim sürecinin ve kalite 

standartlarιnιn ne tür malzemeler, hammadde gerektirdiğini daha iyi öngörebilmekte ve 

yaptιğι işe dair öneriler sunabilmektedir.  

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) içinde iş rotasyonu, etkili insan ilişkilerini 

geliştirdiğinden kaliteyi arttιrιcι bir unsur olarak görülmektedir.  İşçilerin kalite 

yönetimine, fikir üretmeye, yenilik yapmaya, ürünlerin niteliklerini üstün hale 

getirmeye katιlmalarιnιn sağlanmasι hedeflenerek TKY bünyesinde kalite kontrol 

çemberlerinin etkinliğinin artmasι hedeflenmiştir.181 İş rotasyonu bu aşamada devreye 

girerek, takιm üyelerinin belli görevler arasιnda, belli aralιklarla değişmesini 

öngörmektedir. İşletmenin bunu tercih etmesindeki sebep, işgörenlerin çeşitli konulara 

hakim olmalarιnι sağlamak; birikimlerini kalite çemberlerinde fikir üretiminde 

kullanmalarιna olanak vermek; çalιşanlara tüm süreçler ve ürün ile ilgili bilgi 

kazandιrmak ve sonuçta kaliteyi arttιrmaktιr. Bunun klasik fabrika işçiliğinden farklι 

olduğu görülmektedir.182  

4.1.3. Eğitim Maliyetlerinin Azalmasι 

İyi planlanmιş bir iş rotasyonu uygulamasι işletmenin eğitim maliyetlerini de 

düşürmektedir. İşbaşι eğitim tekniklerinden biri olan iş rotasyonunu tercih etmek 

işletme için eğitime harcanmasι gereken maliyeti de bir ölçüde azaltmaktadιr. İşgören 

hem işini yapmakta hem de becerilerini ve bilgisini bu yolla geliştirmektedir. 183 

Uygulamanιn felsefesi gereği, çalιşan iş rotasyonu süresince farklι deneyimler 

kazanmakta; doğru ve yanlιşι bizzat kendi yaşamaktadιr. Kişi, eğitim sürecine tamamen 

dahil olduğundan eğitim etkinliği de artmaktadιr. Bu nedenledir ki, şirket, iş rotasyonu 

uygulamasι dιşιnda başka ek eğitimlere eskiye oranla daha az ihtiyaç duymaktadιr. 

                                                 
181 Efil, 1999, a.g.e., s. 19-20. 
182 Daft, a.g.e., p. 531. 
183 Arya, Anιl - Mittendorf, Brian,“using job rotation to extract employee information”, Journal of Law, 
Economics and Organisation, vol. 20, no. 2, Oct 2004, pp. 400-414, pp. 400-403. 
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Diğer iş dιşι eğitimler hakkιnda uzmanlar, bilginin daha çok sιnιfta kaldιğιnι; öğrendiği 

yeni becerileri çalιşanιn işe aktaramadιğιnι söylemektedirler.184 Şunu belirtmek gerekir 

ki, iş rotasyonu gibi bir eğitim tekniğinde işletmeler, eğitici olarak bünyesindeki 

çalιşanlardan (koçlardan) yararlanmakta ve dιşardan diğer bir eğitmen ya da danιşman 

kiralamaya daha az ihtiyaç duymaktadιrlar.  

 Konuya ülkelerin sanayileşmesi açιsιndan bakιldιğιnda da, endüstri faaliyetleri 

bakιmιndan zayιf kalan Hindistan, Tanzanya vb. gibi ülkelerde eğitim düzeyi düşük ve 

büyük bir bölümü kιrsal kesimden gelen işgücünün, iş rotasyonu ile eğitilmesinin eğitim 

maliyetlerini düşürdüğü görülmektedir. Sanayileşme sürecinin gerçeklerine yakιn 

olmayan bu tür ülkelerde formal eğitim sürecinde eğitilemeyen kişiler, işletmelerdeki bu 

tip uygulamalar sayesinde kendilerini üretim faaliyetlerine hazιrlayabilmekte ve daha 

verimli bir şekilde çalιşabilmektedirler.185 Özellikle Japonya’da yönetimciler arasιnda 

yapιlan araştιrmalarda iş rotasyonunun maliyeti düşük bir personel geliştirme metodu 

olmasιndan dolayι aynι sistemi çok rahatlιkla yabancι ülkelerdeki yatιrιmlarιnda da 

kullanabildikleri ortaya çιkmaktadιr. Hatta böylelikle Japonya bu uygulama türünün 

dünya çapιnda yayιlmasιna da neden olmuştur.186 

4.1.4. Yedekleme Planlarının Oluşturulmasι 

İş rotasyonunda genellikle uzman, yönetici adayι seviyesindeki çalιşanlar 

kendileri için belirlenen farklι işlerde çalιşmaktadιrlar. Bu açιdan, özellikle küçük 

işletmelerde, bir kişiye birden fazla iş becerisi verildiğinden yedekleme probleminin 

ortadan kaldιrιldιğι düşünülmektedir. Stratejik öneme sahip proje bazlι takιmlarda da 

takιm üyeleri arasιnda doğabilecek herhangi bir değişiklik riski, “çok yönlü” üyeler 

sayesinde minimize edilmektedir.187 İş rotasyonu sayesinde de bir pozisyonun ya da 

görevin tek bir çalιşan tarafιndan değil, birçok çalιşan tarafιndan temsil edilme gücü 

arttιrιlmaktadιr. Birden çok işte deneyim kazanan çalιşanιn kariyer  planlamasι daha 

                                                 
184 Tüzün, İpek Kalemci,“General Overview of Training Effectiveness and Measurement Models”, 
Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, no. 1, 2005, pp. 144-156, p. 151. 
185 Uyargil, 1983, a.g.e., s. 175. 
186 Dedoussis, a.g.m., p. 737. 
187 Amante, a.g.e., p. 241. 
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kolay yapιlabilmekte ve organizasyon içinde yedekleme planlarι da böylelikle 

oluşturulabilinmektedir.188  

Literatürde son yιllarda yedekleme planlarι ile geçen başka bir kavram da 

‘mobilite yönetimi’ dir. Mobilite yönetimi ile arkadan gelecek yönetici adaylarι tespit 

edilmekte ya da yönetici pozisyonlarι kendi aralarιnda yedeklenme suretiyle ilerde 

doğacak talebe karşιlιk önlemler alιnabilmektedir. Alt kademe çalιşanlarιn rotasyonu ile 

birlikte kιsa vadeli yedekleme planlarι oluşturulabilmekte; bir çalιşanιn işten ayrιlmasι 

ya da rahatsιzlanmasι üzerine o pozisyona gelecek aday mobilite yönetimi ile 

belirlenebilmektedir. Stratejik yedekleme planlarι ile sürekli ve uzun vadeli olarak 

yönetici pozisyonlarιnιn yeterli ölçüde yeteneğe, bilgiye ve birikime sahip adaylarca 

doldurulmasι hedeflenmektedir. İş rotasyonu da bu amaca yönelik olarak, işletme içinde 

yönetici adayι olarak görülenler, gelişim perspektifi ile sistematik olarak farklι 

görevlerde ve bölümlerde çalιştιrιlmaktadιrlar.189 

4.1.5. Örgütsel Adaletin Sağlanması 

İş rotasyonu sayesinde farklι işlerde çalιşan bir çalιşan birden fazla amir 

tarafιndan değerlendirilmektedir. Bu sayede yanlι, subjektif değerlendirmelerin önüne 

geçilmekte ve çalιşan hakkιnda ortalama bir bilgiye sahip olunabilinmektedir. Çalιşan 

birden fazla amirin emri altιnda çalιştιğι ve bu farklι amirler tarafιndan değerlendirildiği 

için, personel ile yöneticiler arasιndaki kişisel bağιmlιlιk da böylelikle en aza 

indirgenmektedir. İş rotasyonu ile bir amirin astιnι yιllar boyu subjektif bir şekilde 

değerlendirmesi de engellenmekte ve çalιşanιn diğer amirler tarafιndan 

değerlendirilmesi sağlanmaktadιr.190  

4.1.6. İnsan Kaynaklarι Gücünün Uluslararasι Alanda Geliştirilmesi 

Günümüzde globalleşmenin iş ve işgücü piyasasιna yaptιğι etkinin sonucu 

olarak artιk her işletme ya da her işgören istediği her ülkede iş kurma ya da çalιşma 

şansιna sahip olmaktadιr. Bunun beraberinde uluslararasι boyutta faaliyet gösteren 

şirketler, kalifiye ve uzman personeli bünyelerinde barιndιrabilmek ve onlarιn talep 

                                                 
188 Humber, a.g.m., p. 9. 
189 zu Putlitz – Komm – Putzer, a.g.m., p. 24. 
190 Zeira, a.g.m., s. 28. 
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ettiği uluslararasι kariyer imkanlarιnι sağlayabilmek için global düzeyde istihdama 

açιlmιşlardιr. Sonuç olarak, bir işletme çatιsι altιnda, her ülkeye mensup, farklι 

kültürlerden gelen çalιşanlar ortaya çιkmιştιr.  

Böylesi işgücü farklιlιklarιnιn yaratacağι olumsuzluklarι ortadan kaldιrmanιn ya 

da bu farklιlιklarιn uyumlu, şirket kültürüne uygun bir şekilde çalιşmasιnι  sağlamanιn 

bir yolu da iş rotasyonudur. Uluslararasι bir şirkette çalιşanlar, şirkete ait diğer 

fabrikalarda ya da geldikleri ülkedeki işletmenin farklι departmanlarιnda çalιşarak hem 

ana merkezin stratejilerine yoğunlaşabilmekte hem de şirket içindeki çok sesliliğe 

rahatça uyum sağlayabilmektedirler.191 Dünya çapιnda faaliyet gösteren firmalar, 

uluslararasι istihdamla birlikte bünyelerinde çalιşanlarιn yönetici adayι olabilmelerini ve 

onlarιn uluslararasι tecrübeye sahip uzman ve/veya yönetici olarak gelişmelerini 

sağlamaktadιrlar. Yöneticilik pozisyonlarιnιn doldurulmasιnda, nitelikleri aynι olanlar 

arasιndan uluslararasι tecrübeye sahip olanlara öncelik tanιnmaktadιr. Yurt dιşιnda 

kazanιlan deneyim mesleki gelişim açιsιndan da çok önemli görülmektedir. İş rotasyonu 

uluslararasι bir şirketin farklι ülkelerdeki bürolarιnda veya üretim yerlerinde çalιşma 

imkanlarι sunmakta ve istenilen yurtdιşι deneyimini çalιşanlara kazandιrmaktadιr. 

4.1.7. Değişim ve Karar  Alma Hιzιnιn Artmasι  

 Yirmibirinci yüzyιl gerek teknolojik, gerek sosyal değişikliklerin nicelik ve 

nitelik olarak en yoğun biçimde kendilerini gösterdikleri zamandιr. İşletmeler de 

çevresel koşullara uyarak bazι değişikliklere uğramakta; ve yenilikçi düşünceleri ve 

uygulamalarι bünyelerine katmaktadιrlar. Bir şirket iş rotasyonuna ne kadar önem 

veriyor ve uygulayabiliyorsa o şirketteki değişim hιzι da o kadar olumlu oranda 

artmaktadιr. Örneğin, bir çalιşan, bir pozisyonda çalιşιyorken bile diğer bir işin 

sorunlarιnι çözmeye yönlendiriliyor ve empati oluşturulabiliyorsa, şirket içindeki 

değişimin de sinerjisi o derece çoğalmaktadιr.192  

İK’daki mobilite, işgörenleri olduğu kadar firmanιn stratejik potansiyellerini de 

harekete geçirmektedir. Yöneticilerin yerlerinin değişmesi firmalara hareket 

                                                 
191 Werther - Davis, a.g.e., p. 326. 
192 Gittleman, M. - Horrigan,M.- Joyce, M., “ “Flexible„ workplace practices: evidence from a nationality 
representative survey”, Industrial Labor Relations Review, vol. 52, no. 1, October 1998, pp. 99-115, p. 
99, 103. 
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kazandιrmakta; bilgisi ve deneyimi artan yöneticiler sayesinde yenilik ve değişim 

kararlarιna hιz verilmektedir. Çalιşanlarιn ve yöneticilerin bir işte elde ettikleri 

deneyimi ve bilgiyi başka bir işe aktarmalarι değişim kararlarιnιn da hιzlι ve etkin bir 

şekilde hareket etmesine neden olmaktadιr. Örneğin ürün geliştirme ile ilgili alιnan bir 

kararda, çalιşan, üründe yapιlacak herhangi bir değişikliğin pazarlamaya, kaliteye, 

lojistiğe ya da muhasebe bölümüne ne gibi etkileri olabileceğini iş rotasyonu ile 

öngörerebilmektedir. Kιsacasι, çalιşan, bütünü görerek değişim hιzιna katkιda 

bulunmakta; doğru kararlar alabilmektedir. Farklι becerilere sahip çalιşanlar pazar 

değişimlerine daha kιsa sürede adapte olmaktadιrlar. Departmanlar da kendi dinamikleri 

içinde durgunluk yaşamaktan; bir döngüde yer alan kalιplaşmιş yönetim ve karar 

mekanizmalarιndan ve uygulamalarιndan kurtulmaktadιrlar.193  

İşletme değişim hιzιnιn artmasι ile ilgili diğer bir konu da, değişiklik yapιlmasι 

düşünülmeyen herhangi bir konunun iş rotasyonu sonucu farklι kişiler tarafιndan fark 

edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya sunulmasιdιr. Bu da işletmenin değişim hιzιnι 

arttιrιcι bir ivmedir. Örneğin, büyük bir süpermarketin et reyonuna iş rotasyonu sonucu 

gelen bayan çalιşanlar büyük tonajdaki etleri kendi güçleri ile kaldιramadιklarιndan 

buraya ağιr yük taşιyιcιlarιnιn alιnmasιnι önermişlerdir. Bu değişim, hem erkek 

çalιşanlarιn daha az yorulmasιna neden olmuş; hem de daha kιsa sürede daha fazla et 

taşιndιğι için maliyetler düşmüştür. Üzerinde düşünülmeyen ama iş rotasyonu sonucu 

farklι bakιş açιlarι ile farklι bir boyut kazanan bir konu işletmeye değişim sağlamιştιr.194 

A.B.D., Japonya, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde 1,083 firmanιn pazarlama 

müdürleri ile iş rotasyonu konusunda yapιlan kapsamlι bir araştιrmada, pazarlama 

içerisindeki ve pazarlamayla bağlantιlι diğer departmanlarιn belirlenen hedeflere 

yabancιlaşmalarιnιn (goal incongruity) ancak iş rotasyonu ile engellenebildiği; ve, 

bölümlere, çalιşanlara ancak iş rotasyonu sayesinde ortak hedefler kazandιrabildikleri 

ortaya çιkmιştιr. Bu da, pazarlama, araştιrma ve geliştirme ve yeni ürün üretme 

                                                 
193 The Work Network of Canadian Policy Research Networks, a.g.m. 
194 Sundin, a.g.m., p. 102. 
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konularιnda departmanlar arasι hedef uyuşmazlιğιnι azaltarak ortak hιzlι kararlar 

alιnmasιna katkιda bulunmaktadιr.195 

4.2. Çalιşana Yönelik Faydalar 

Aşağιda iş rotasyonunun çalιşanlara dair ortaya çιkardιğι olumlu yönlere 

değinilmektedir.   

4.2.1. Takım Çalışması Etkinliğinin Artması 

Kaliteli işgücünü yaratmanιn yanιnda, bireylerin kendi aralarιnda ve üst 

yönetimle olan ilişkilerinde iletişimin güçlenebilmesi için takιm çalιsmasιna da ayrιca 

önem verilmektedir. Kişilerin harmonizasyonu ve ilişkiler, hedeflere ulaşmada çok 

önemli görülmektedir. Japonya’da, şirket de takιmlar da işgörenler tarafιndan aile olarak 

hissedilmektedirler. İstenirse bir birey bu aileye dahil edilmekte, ancak, kimsenin 

gitmesine izin verilmemektedir.196 İş rotasyonu da bu takιm ruhunu ve etkinliğini 

kuvvetlendirici çalιşmalarda bulunmaktadιr. Daha önce de bahsedilen empati konusu, iş 

rotasyonunun takιm çalιşmasι etkinliğinde ortaya çιkmakta; farklι bölüm ve işlerde 

çalιşanlar gittikleri her yerde kendilerini takιmιn birer parçasι gibi hissetmektedirler. 

Tam aksine, hep aynι işte çalιşιlιyor olsaydι çalιşan kendini, diğer takιmlardan kopuk, 

sadece kendi birliğine bağlι bir üye olarak hissedecekti. İş rotasyonu ile bunun önüne 

geçilmektedir.  

İş rotasyonu ile ilgili çalιşanlarla yüz yüze görüşmelerin yapιlmιş olduğu ve 

bunlarιn sonuçlarιnιn yer aldιğι bir makalede takιm çalιşmasι ile ilgili yer alan yorum 

aynen şu şekilde olmuştur: “...iş rotasyonu, işletmeye ve işletme içindekilere, bütün işi 

sadece bir tek kişinin yapmadιğιnι ve bütün problemleri bir tek kişinin çözemeyeceğini 

ve cevaplarι da bilemeyeceğini göstermektedir.” Yine diğer taraftan, birçok işletmenin 

her işi başkasιna atma durumundan da zarar görmesi iş rotasyonu vasιtasιyla 

azaltιlmaktadιr. Çünkü çalιşan, diğer kişinin ne kadar büyük bir iş yükü altιnda 

                                                 
195 Xie, Jinhong - Song, Michael - Stringfellow, Anne, “Antecedents and Consequences of Goal 
Incongruity on New Product Development in Five Countries: A Marketing View”, Journal of Product 
Innovation Management, vol. 20, 2003, pp. 233-250, p. 233, 244. 
196 Hatvany, a.g.e., pp. 470-472. 
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çalιştιğιnι ve aslιnda tüm yapιlan işlerin bir takιm işi olduğunu iş rotasyonu sayesinde 

görmektedir.197 

Takιm çalιşmasι etkinliğinin iş rotasyonu ile güçlendiği tezinin ortaya atιlmasι 

ile birlikte aynι tez içerisinde aslιnda, işletmelerde takιm çalιşmalarιna doğru kayιlmasι 

ve iş sιnιrlarιnιn artιk ortadan kalkmasι sonucunda kişilerden daha çok bilgi ve beceri 

düzeyleri istendiği ve bunun sonucunda iş rotasyonuna yönelindiği de ortaya 

çιkmaktadιr. Kιsacasι, işletmeler işlerini artιk takιmlarla yürütmekte; ve her bir takιma 

uygun personeli istihdam edebilmek için de iş rotasyonu tekniğinden 

yararlanmaktadιrlar. Takιm çalιşmasι iş rotasyonunun bir sonucu olarak değil bir 

başlangιç noktasι olarak da görülebilir.198 

4.2.2. Başkalarını Eğitme Becerisi Kazandιrması 

İş rotasyonu, çalιşanlarιn farklι işlere rotasyon edilmesi ile yapιlmaktadιr. Bir 

çalιşan, farklι bir pozisyona geçtiğinde, çalιşanιn o bölüme adaptasyonunu sağlayan ve 

çalιşana işler hakkιnda bilgi veren yine o bölümün çalιşanlarι ya da o pozisyonda 

kendinden önce çalιşan meslektaşι olmaktadιr. Yeni bir üyenin takιma dahil olmasι 

bölüme dinamiklik kazandιrmaktadιr. Yeni katιlan üyeye bilgilerin aktarιlmasι sιrasιnda 

çalιşanlar bir ölçüde eğitme becerilerini de geliştirmekte ve yeni üyeden edindikleri 

bilgileri de kendi işlerinde kullanmaktadιrlar.  

4.2.3. İş Yaşam Kalitesini Arttιrmasι 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte, işlerin ve iş gruplarιnιn, kιsacasι, iş ortamιnιn 

yeniden yapιlanmasιnι; işgörenlerle teknoloji arasιndaki ilişkinin güçlenmesini öngören 

sosyoteknik sistemler, iş yaşam kalitesini arttιrιcι uygulamalar da ortaya 

koymaktadιrlar. İş rotasyonu da bu uygulamalarιn başιnda gelmektedir. Özellikle 

A.B.D.’de birçok işletme, işgörenlerinden tam verim alabilmek için yeniden 

yapιlandιrma ve yeniden süreçleme dönemine girmişlerdir. Bu süreç içerisinde de 

“yüksek performanslι işyeri uygulamalarι” (high-performance workplace practices) 

(HPWP) adι altιnda iş rotasyonuna büyük önem vermektedirler. İş rotasyonu uygulayan 

                                                 
197 Morris, a.g.m., p. 269. 
198 Bacon, Nicolas - Blyton, Paul, “The Impact of Teamwork on Skills: Employee Perceptions of Who 
Gains and Who Loses”, Human Resource Management Journal, vol. 13, no. 2, 2003, pp. 13-29, p. 13. 
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şirketlerin çalιşanlar için daha çalιşιlabilir hale geldiği; ve işten ayrιlmalarιn da azaldιğι 

bulgusuna ulaşιlmιştιr.199 Örneğin, bir işletmede klasik üretim bandιnda çalιşan işçiler, 

kendi işlerini yapabilmek için sιranιn gelmesini beklerlerken, iş rotasyonu sonucunda, 

işlerini paylaşabildikleri ve değiştirebildikleri, sosyalleşebildikleri ve sιkιcιlιktan 

uzaklaşabildikleri ortamlara kavuşmuşlardιr. İş rotasyonu ile üretim bölümleri içinde 

“çalιşma adacιklarι” ya da “çalιşma gruplarι” denilen gruplar oluşturulmakta ve 

böylelikle çalιşma şartlarιnι iyileştiren; çalιşanιn ilgisini çeken ve çalιşanιn her türlü 

problemlerini paylaşabildiği çözüm bulabildiği kaliteli bir iş yaşamιna 

kavuşulmaktadιr.200 İş yaşam kalitesini arttιrma çabalarι içerisinde iş rotasyonunun, 

çalιşanι içselleştirme (employee involvement) çalιşmalarιndaki payιnιn da büyük etkisi 

bulunmaktadιr. Firmalar özellikle yönetim kademesinde bulunmayan işgörenleri, iş 

rotasyonu yanιnda diğer araçlarla da(düzenli toplantιlar, kendini yöneten takιmlar...gibi) 

daha fazla kararlara katιlmaya sağlamakta ve organizasyonla ilişkilerini 

arttιrmaktadιr.201 

Meslek hastalιklarιnιn sadece ağιr yük taşιmaktan kaynaklandιğιnι düşünmek de 

yanlιş bir düşüncedir. Çalιşma ortamιnιn sιcaklιğιnιn, fiziksel ve zihni olarak iş 

yükünün ağιrlιğιnιn da iş yaşam kalitesini olumsuz etkileyen taraflarι bulunmaktadιr. Bu 

konularda iş rotasyonu ile yapιlan düzenlemelerle çalιşanlara ait iş ortamlarι düzgün bir 

duruma gelmektedir. Özellikle mavi yaka düzeyinde çalιşanlar bu programlarla ağιr 

yüklerinden kurtulmaktadιrlar.202 

4.2.4. Problem Çözme Yeteneğini Geliştirmesi 

İş rotasyonu çalιşanlarιn problemlere farklι bakιş açιlarιndan bakabilmelerini ve 

daha hιzlι bir şekilde çözüm bulabilmelerini sağlamaktadιr. Bir üretim hattιnιn herhangi 

bir sürecinde ya da birden çok süreçlerinde problem meydana geldiği zaman çalιşanιn 

rotasyon sayesinde bütünü görmüş olmasιndan dolayι problemler daha kιsa zamanda 

                                                 
199 Black, Sandra E. – Lynch, Lisa M. – Krivelyova, Anya, “How Workers Fare When Employers 
Innovate”, Industrial Relations, vol. 43, no. 1, January 2004, pp. 44-66, p. 44. 
200 Werther – Davis, a.g.e., p. 538-539. 
201 Handel, Michael J. – Levine, David, “Editors’ Introduction: The Effects of New Work Practices on 
Workers”, Industrial Relations, vol. 43, no. 1, January 2004, pp. 1-43, p. 21. 
202 Walker, Scott – Davis, Jerry – Desai, Deepesh, “Postural Assessments & Job Rotation”, Professional 
Safety, February 2008, pp. 32- 36, p. 32. 
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giderilebilmektedir. Bu tür bir kaotik ortamdan çιkabilmek için gösterilen çaba da bir 

bakιma kişiye motivasyon ve özgüven sağlamaktadιr.203 

4.3. İşletmeye Yönelik Olumsuzluklar 

İş rotasyonunun yarattιğι olumsuzluk, sistem, bu sakιncalarιn giderilmesi 

düşünülerek tekrar yapιlandιrιlιrsa olumsuz etkilerinin azaltιlmasι olasι dezavantajlardιr. 

Örneğin, iş rotasyonunun işin kendisini geliştirmediği düşünülmektedir. Ancak sistem, 

işgörenlerin yaptιklarι iş ile ilgili görüşlerinin alιnmasιna yönelik olursa, bu olumsuz 

etki ortadan kaldιrιlabilinmektedir. Personel rotasyonu ile ilgili bilgilendirme 

eğitimlerinin başlangιçta iyi yapιlmasι ve koç atamasιnιn da ihmal edilmemesi 

gerekmektedir. Bilinmelidir ki, kurumsallaştιrιlan ve hedefleri kesin olarak belirlenen iş 

rotasyonu işletmeye toplamda yarar getirmektedir.204  

4.3.1. İş Yükünün Artması ve Verimliliğin Azalması 

İş rotasyonunun, hem rotasyon edilen hem de edilmeyen çalιşanlar açιsιndan iş 

yükünü arttιrdιğι ve buna bağlι olarak da verimliliği azalttιğι belirtilmektedir. Rotasyona 

tabi tutulan çalιşanιn yeni bir departmana, çalιşma arkadaşlarιna ve yeni bir işe 

kendisini alιştιrmasι zor ve zaman alιcι hale gelmektedir. Bu alιşma devresinde çalιşanιn 

ve diğerlerinin sarf ettiği efor, normal iş için harcanan efordan fazla olmakta; bu 

nedenle de toplam verimlilik düşmektedir.205  

İş rotasyonunun eğitim ve personel maliyetleri dιşιnda uygulamanιn kendisinden 

kaynaklanan maliyet de gözden kaçιrιlmamalιdιr. Uzmanlaşmanιn dιşιna çιkan işletme 

bu sebeple ekstra bir mali yüke de katlanmak zorunda kalmaktadιr. Örneğin, bir 

çalιşanιn bir işte çalιştιğι ve bundan çιkaracağι çιktιnιn Y1U 206 olduğu varsayιldιğιnda; 

aynι çalιşanιn belli bir dönem sonra başka bir işe aktarιlmasιndan dolayι ordan elde 

edilecek çιktι miktarι değişmektedir. Bu çιktιnιn da Y2R olduğu varsayιldιğιnda 

aslιndan bu çalιşanιn aynι işte kalsaydι elde edilecek çιktι miktarι  Y2U olarak 

                                                 
203 Allwood - Lee, a.g.m., p. 368. 
204 Cheraskin - Campion, a.g.m., p. 36. 
205 Campion – Cheraskin - Stevens, a.g.e., p.1524. 
206 Y=çιktι miktarι; 1=çalιşanιn rotasyon edilmeden önce çalιşmaya başladιğι işteki ilk 
dönemi;2=rotasyon edildikten sonraki ikinci dönem;U=uzmanlaşma sonucunda elde edilen çιktι 
miktarι;R=rotasyon edildikten sonraki çιktι miktarι 
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hesaplanmaktadιr. Çalιşan herhangi bir iş değişikliğine gitmediği için uzmanlaşma ile 

elde edeceği çιktι miktarι rotasyon edildikten sonra elde edeceği çιktι miktarιndan daha 

büyük olarak hesaplanmaktadιr. 

çalιşanιn aynι işte kalsaydι elde edilecek çιktι miktarι (Y2U) 〉aynι çalιşanιn başka bir işe rotasyon  

edildikten sonra yeni işinde ortaya koyduğu çιktι miktarι(Y2R) 

Yukarιdaki formülde çιktι miktarlarι arasιndaki dengesizlik ve fark işletme 

verimliliğine de yansιmaktadιr. Bunun olumsuz etkisinden kurtulmak için firma 

yönetimi, iş rotasyon sürelerini ve iş rotasyonu planlarιnι etkin bir şekilde 

oluşturulmalιdιr.207  

İş rotasyonu tekniğine bağlι harcamalarιn artmamasι ve toplam verimliliğin 

düşmemesi için de aşağιdaki bazι hususlarιn göz önünde tutulmasι gerekmektedir: 

• Oryantasyon aşamasιnda iyi bir şirket eğitimi, 

• Uygun işlerin seçilmesi, 

• Zaman yönetiminin iyi yapιlmasι, 

gibi hususlar rotasyon uygulamasι içinde maliyetleri düşürebilecek ve sistemin 

işletme verimliliği üzerinde etkin yürümesine neden olabilecek ve üzerinde dikkat 

edilmesi gereken noktalardιr.  

Alιşma döneminde, yeni gelen kişinin geldiği bölümdeki çalιşanlarιn işyükü de 

artmaktadιr. Bazι araştιrmacιlar, bu nedenlere bağlι olarak, “iş rotasyonu, hem gidilen 

işteki hem de gelinen işteki işin sorumluluklarιnιn aksamasιna neden olmaktadιr” tezini 

savunmaktadιrlar.208 Özellikle Türkiye’de sürekli yer değiştirmenin verimliliği olumsuz 

etkilediği de düşünülmektedir.209 Rotasyon ve kariyer planlarιnι, yönetici adaylarιyla 

yapιlan  görüşmeleri ve üst yönetimle sağlanan iletişimi İK Departmanι sağladιğιndan, 

bu departmanda da iş yükünün arttιğι görüşü mevcuttur. 2001 yιlιnda Bildt ve 

meslektaşlarι tarafιndan yayιmlanan bir makaledeki araştιrmaya göre, İsveç’te bir 

otomobil fabrikasιnda iş rotasyonu nedeniyle iş yükünün arttιğι ve buna bağlι olarak 

                                                 
207 Coşgel, Metin M. – Miceli, Thomas J., “Job Rotation: Cost, Benefits, and Stylized Facts”, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics, vol. 155, 1999, pp. 301-320, p. 307. 
208 Winzenried, a.g.e., p. 20. 
209 Özçelik, “Eğitim ve Geliştirme”, s. 194. 
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işgörenler arasιnda tatminsizlik ve hayalkιrιklιğι yaşandιğι saptanmιştιr. Ayrιca, 

rotasyonun işin kendisini geliştirmediği, işin yapιsιnι da aynι bιraktιğι görüşü de bu 

araştιrmadaki sonuçlarda oldukça yaygιn bir biçimde göze çarpmaktadιr.210  

Diğer bir sakιnca da, istikrarsιz ekonomilerde becerikli işgücüne sahip olmanιn 

verimlilik ve işletme performansι açιsιndan sakιncalarι bulunduğu ve işveren için risk 

oluşturduğu noktasιdιr. Entellektüel sermayeyi şirkete yaymak; ve de, ekonominin 

kötüye gittiği ya da işgücü devir oranιnιn arttιğι bir dönemde bu sermayeyi ve bununla 

birlikte işletme bilgilerini kaybetmek işletmelere büyük mali yük getirmektedir. İşletme 

kendi yetiştirdiği bilgi kaynağιndan yoksun ayakta kalmaya çalιşmakta ve bunun için de 

çok fazla direnç göstermesi gerekmektedir. Bunun sonucunda da verimlilik, şirket 

performansι ve ürün/hizmet kalitesi de düşmektedir. 

İş rotasyonunun iş yükünü arttιrmasι ile ilgili olarak özellikle mavi yakalιlar 

düzeyinde uygulanan iş rotasyonun planlanma safhasιnda ve sonrasιnda şirkete büyük 

bir iş yükü getirdiğinden bahsetmek de mümkündür. Belli bir üretim çιktιsιna ve 

kalitesine ulaşmayι iş rotasyonu ile aynι anda başarabilmek için çalιşanlar ve işler 

arasιnda çok büyük bir organizasyon gerekmektedir. Çoğunlukla da bu sisteme 

bilgisayar programlarι ve bilgi işlemciler yardιmcι olmaktadιr.211 Sistemde bir aksaklιk 

yaşanmasι kaliteyi ve verimliliği olumsuz şekilde etkilemektedir. 

4.3.2. Maliyetlerin Artmasι 

Birçok yazar tarafιndan iş rotasyonunun işletmelere mali külfet getirdiği 

vurgulanmaktadιr. Her ne kadar mali açιdan ilk başta işletmeye bir yük getirdiği 

düşünülse de çalιşanιn motivasyonunu ve iş tatminini arttιrmasι bakιmιndan uygulama 

getirilerinin oldukça fazla ve önemli olduğu göz ardι edilmemelidir. Aşağιda bahsedilen 

eğitim ve personel maliyetlerindeki artιşlarιn uzun zamana yayιldιğιnda getirilerinden 

daha az miktarda olduklarι söylenebilir. 

                                                 
210 Bildt, C. - Froberg, J. - Fredriksson, K. -Hallen, S., “A qualitative study of processes of change at a 
Swedish automobile plant”, The International Journal of Human Resources Management, vol. 1, Iss. 2-4, 
2001, pp. 139-149, p.139. 
211 Butkovic, Peter – Lewis, Seth, “On the job rotation problem”, Discrete Optimization, vol. 4, 2007, pp. 
163-174, p. 163. 
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Maliyetler konusundaki diğer bir konu ise, özellikle günümüzün rekabet 

ortamιnda küçülme yoluna ya da maliyet kιsιtlamalarιna giden büyük ölçekli firmalar 

için iş rotasyonunun kullanιlabilir bir teknik olmadιğιdιr.212 

4.3.2.1. Eğitim Maliyetlerinin Artması 

Eğitim bir yatιrιm işidir. İşletmeler, sunduklarι eğitimle üretimlerini ve kaliteyi 

arttιrmayι; maliyetleri düşürmeyi ve bakιm giderlerini azaltmayι amaçlamaktadιrlar. İş 

rotasyonu da bir eğitim tekniği olarak düşünüldüğünde, iş rotasyonuna ait eğitim 

performansι önem kazanmakta; bu performansι ölçmek ve değerlendirmek için de 

fayda-maliyet analizlerine başvurulmaktadιr.213 İş rotasyonunun eğitim maliyetlerine 

yaptιğι etki ve ilgili maliyet hesaplamalarι “İş Rotasyonu Uygulamasι Etkinliğinin 

Ölçümü” başlιğι altιnda incelenmiştir. Burada tekrar vurgulamak gerekirse, iş 

rotasyonunda işletme için maliyet oluşturabilecek noktalar şunlardιr:  

• kişinin yeni işe adapte olmak için geçirdiği süre,  

• yeni çalιşma arkadaşlarι ile çalιşmaya alιşma süresi,  

• işle ilgili aldιğι eğitimin maliyeti,  

• alιşma döneminde yapιlan hatalar ve, 

• kendisinin kendinden sonra gelecek kişiyi eğitmesi için harcadιğι emektir.214  

Tüm bu kalemler, firmalara eğitim maliyet ölçümü açιsιndan fazla gözükmekte 

ve işletmenin bu nedenle iş rotasyonu tekniğinden uzaklaşmasιna neden olmaktadιr. 

Ancak, fayda analizi, işletmeler tarafιndan iyi yapιlabildiği sürece getirinin bu 

maliyetlerin çok üstünde olduğu da görülmektedir. Etkili bir seçme ve planlama süreci 

oluşturulursa, iş rotasyonuna yapιlan yatιrιmιn geri dönüşü oranιnda (ROI) yükselme 

kaydedilmektedir.215 

 

 

                                                 
212 Ofner, a.g.m., p. 38. 
213 Ortega, a.g.m., p. 1364. 
214 Cheraskin - Campion, a.g.m., p. 37. 
215 Bennett, a.g.m., p. 9. 
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4.3.2.2. Personel Maliyetlerinin Artması  

Çok uluslu şirketlerde iş rotasyonu uygulamasι çerçevesinde, diğer ülkelere 

çalιşmak için gönderilen personelin taşιnma masraflarι olsun ailevi birleşmesini 

sağlamak için harcanan maddi giderler olsun tüm bunlar normalde katlanιlan eğitim 

masraflarι bütçesine ek gider oluşturmaktadιr. Uluslararasι şirketler özellikle yönetici 

adayι olarak gördükleri çalιşanlarιndan sιnιrsιz mobil olma beklentisi içine girmekte; bu 

beklenti onlarιn aile, arkadaş bağlantιlarιna da yük getirmektedir.216  

Firmalar bu olumsuzluklarιn giderilmesi açιsιndan gerekli motivasyonu 

sağlayabilmek ve gidilen ülkede normal yaşam koşullarιnι çalιşanιna sunabilmek için ek 

bir takιm maliyetlere katlanmaktadιrlar. Çocuklarιn ana dillerinde okumalarιnι sağlamak 

için özel okul anlaşmalarι; yabancι dil ve entegrasyon kurslarιnιn organizasyonu gibi 

faaliyetler sebebiyle işin kendisi ile direkt ilgili olmayan ancak çalιşanιn manevi gücünü 

arttιrιcι farklι giderlere de katlanιlmaktadιr. Burada düşünülmesi gereken, bu 

maliyetlerin başlangιçta bir sözleşme ile çerçevesinin belirlenmesi ve ailenin yaşadιğι 

güçlükler ne kadar minimize edilirse çalιşanιn da o kadar rahat edeceğidir.  

İş rotasyonu, yöneticiler için karar alma ve idari konularda da bazι sakιncalar 

yaratmaktadιr. İş rotasyonu kararlarιnιn işletmede bir değişim yaratmasι ve çalιşanlar 

tarafιndan bu değişime direnç oluşturulmasι, sürekli yer kaybι korkusu ile personelin 

işine ve örgüte yeteri ölçüde bağlιlιk duyamamasι gibi konular yönetim kararlarιna ve 

faaliyetlerine olumsuz bir şekilde yansιmaktadιr. Aşağιda karşιlaşιlan bu 

olumsuzluklara belli başlιklar altιnda değinilecektir. 

4.3.3. Değişime Karşı Direnç Oluşması 

Şirket içerisinde kιdemli personel iş rotasyonu uygulamalarιna karşι direnç 

gösterebilmektedir. İşlerine karşι duyduklarι bağlιlιk, geçiş yapacaklarι işe karşι 

duyduklarι korku ve tepki; kemikleşmiş ve oturmuş düzenlerinden ayrιlmak istememe 

duygusu ya da birimlerine rotasyon kararι ile yeni gelen çalιşma arkadaşlarιnιn varlιğι, 

kιdemli çalιşanlarιn İK Departmanι’nιn rotasyon kararlarιna karşι direnç göstermelerine 

neden olabilmektedir. Kιdemli personel, yeni becerilere ve bilgiye ihtiyaç 

                                                 
216 Winzenried, a.g.e., p. 21. 
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duymadιklarιnι düşündüklerinden iş rotasyonuna karşι çιkmakta ve diğerlerini de bu 

yönde etkilemektedirler. İşletme de iş rotasyonu ile almasι gereken hιzι ve dinamizmi 

bu nedenle kaybedebilmektedir. Uygulama başιnda yeterli ölçüde bilgilendirme 

yapιlmasι bu karmaşιklιğι gidermesi açιsιndan yararlι olmaktadιr.217 

4.3.4. İşletme Karar Alma HιzιnιnYavaşlamasι 

İşletme içerisinde sürekli transferlerin yaşanιyor olmasι yöneticilerin ya da 

çalιşanlarιn uzun vadeli projeleri hayata geçirmelerine engel olabilmektedir. Proje 

sonucunu ya da yürütücülüğünü nasιlsa gelecek bir transfer nedeniyle yapamayacağιnι 

düşünen çalιşan, fikirlerini hayata geçirme hevesinden de kaçιnabilmektedir. Ayrιca, 

bazι yönetici ya da çalιşanlarιn adaptasyon sürelerinin yavaş olmasι halinde bölüm 

içindeki işler aksamakta ve karar alma süreci duraksayabilmektedir. Tam tersi bir 

durumda da, başka bir bölüme gideceği belli olan bir yönetici kendini ve performansιnι 

tehlikeye atmamak adιna risk almaktan kaçιnmaktadιr. Çalιşanlar da, amirlerinin yakιn 

zamanda gideceğini bildiklerinden, onun verdiği kararlarι uygulamada çekimser 

davranabilmektedirler.  

4.3.5. Uzmanlaşmanιn Önüne Geçmesi 

Çalιşmanιn başιnda da belirtildiği üzere iş rotasyonu uygulamasι Klasik 

Organizasyonlar’daki uzmanlaşma anlayιşιna karşι bir görüş olarak ortaya çιkmιştιr. 

Bazι yazarlar tarafιndan da uygulamanιn olumsuzluklarιndan bahsedilirken, iş 

rotasyonunun “genelleşme”yi teşvik ettiğinden ve uzmanlaşmayι törpülediğinden ve bu 

nedenle de en üst düzey performans seviyesine çalιşan tarafιndan ulaşιlamadιğιndan 

bahsedilmektedir. Ancak burada, iş rotasyonunun önemli bir felsefesini yeniden 

vurgulamak gerekmektedir. İş rotasyonu planlamasι, çalιşanιn bir işi üstün körü 

öğrendikten sonra başka bir işe geçmesini doğru bulmamaktadιr. Çalιşan geldiği işle 

ilgili tüm detaylarι öğrenmeli ve o işte bir uzman sayιlacak duruma geldiğinde başka bir 

işe geçmelidir. Daha sonraki bölümlerde, iş rotasyonu sürelerinden bahsedilirken de, iş 

                                                 
217 Ortega, a.g.m., p. 1362. 
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rotasyonu aralιğιnιn o işte uzmanlaşmayι gerektirecek süre kadar olmasι gerektiği 

özellikle vurgulanmaktadιr.218 * 

Yayιmlanan bir araştιrmada uzmanlaşmadan uzaklaşιlmasιnιn problem çözme 

hιzιnda bir yavaşlatma yaratacağιndan da bahsedilmektedir. Üretim sürecinin birçok 

yerinde ya da tek bir yerinde meydana gelen bir sorunun o kιsιm ile ilgili uzmanlιğι olan 

operatörler tarafιndan çözülmesinin daha yararlι olacağιnιn; burada iş rotasyonunun 

herhangi bir fayda sağlamayacağιnιn üzerinde durulmaktadιr. Ayrιca belirtilmektedir ki, 

tekrarlanιlan şeyler daha fazla öğrenilmekte bu da problem çözme yeteneğini 

geliştirmektedir. Ancak şu da vurgulanmaktadιr ki, fazla tekrarlanan görevler de 

sιkιcιlιk yaratmakta bu monotonluk da ancak iş rotasyonu ile giderilebilmektedir.219 

Yayιmlanan bir makalede, iş rotasyonunun fonksiyonel esneklik kapsamιnda kullanιmι 

ile ilgili yapιlan bir yorum da, bu uygulamanιn kişilerde karakter korozyonuna neden 

olduğunu; çalιşanlarιn tek bir işin kimliğine bürünemediklerini vurgulamaktadιr. 

Uzmanlaşmaya karşι esnekliğin kullanιmιnda bir artιş yaşansa da, günümüzde kötü 

niyetli kullanιmι sonucu çalιşanlarιn zaman, ücret ve sözleşme haklarι ile ilgili 

sorunlarιn da yaşanmakta olduğu belirtilmektedir.220 

4.4. Çalιşanlara Yönelik Olumsuzluklar 

İş rotasyonu çalιşan odaklι planlansa da bazι faktörlerin öne geçmesi ile ya da iş 

rotasyonunun planlamasιnιn doğru kurgulanamamasι sebebiyle uygulamada çalιşanlar 

arasιnda olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Aşağιda yer verilen bu olumsuzluklar, iş 

rotasyonunun iyi ve sistematik bir şekilde planlanmasι ve yürütülmesi ile giderilebilecek 

olumsuzluklardιr. 

4.4.1. Örgütsel Bağlιlιğιn Azalmasι 

İşletme içerisinde bir devinim yaşanmasι ile takιm üyeleri belli aralιklarla 

değişmektedir. Yapιlan araştιrmalarda çalιşanlarιn bazιlarι bu değişim nedeniyle, üyeler 

                                                 
218 Huang, Heh Jason, “Job Rotation from the Employees’ Point of View”, Research and Practice in 
Human Resource Management, vol. 7, no. 1, pp. 75-85, p. 75. 
* Burada bir çeviri karmaşasιndan da bahsetmek mümkündür. “Specialization” sözcüğünün karşιlιğι 
olarak “uzmanlaşma” kelimesi kullanιlmaktadιr. Ancak, yabancι literatürde bu terim ile kadrolaşma, 
bürokratikleşme ve hep aynι işte çalιşma kastedilmektedir.  
219 Allwood – Lee, a.g.m., p. 880. 
220 Procter – Ackroyd, a.g.e., p. 479. 
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arasιnda kardeşlik duygusunun yaratιlamadιğιndan yakιnmaktadιrlar. Çalιşma 

arkadaşlarιnι kaybetmek istemeyen ve yaptιğι işin sürekli olmasιnι planlayan çalιşanlar 

için iş rotasyonu işletmeye olan bağlιlιklarιnι azaltmaktadιr.221  

4.4.2. Motivasyon ve İş Tatmininin Azalması ve Adaptasyon Sorununun 

Yaşanması 

İş ortamιna, işe ve çalιşma arkadaşlarιna alιşιncaya kadar belli bir zaman 

geçmesi işgörenleri olumsuz olarak etkilemektedir. Yabancι birini departmana ya da 

gruba kabul etmek üyeler için oldukça zor olmaktadιr. Yeni gelenlerin intibak 

dönemlerinde zorlandιklarι ve diğer üyelerden kabul görmediklerinde de dιşlandιklarι 

gözlenmektedir. Farklι iş yapιlarιnda çalιşmak, işgörenin işe ve yönetime olan 

bağlιlιğιnda azalma meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Diğer bir taraftan, 

beceri gelişimi ile ilgili doğru bir ölçüm sisteminin kurulmamasι ya da çalιşanlarιn 

hangi işler üzerinden değerlendirileceklerinin belli olmamasι da personelin huzursuzluk 

hissetmesine ve motivasyonlarιnιn düşmesine neden olabilmektedir. Bu sorunu çözmek 

için, İK Departmanι’nιn, çalιşanlarιn eski ve yeni performanslarιnιn değerlendirirken, 

görev aldιklarι iki farklι yatay iş arasιndaki performanslarιnι değerlendirmeleri daha 

doğru görülmektedir.222  

İş rotasyonunun motivasyonu azaltιcι etkisi, üretim işletmelerinde mavi 

yakalιlarda bir başka şekilde görülebilmektedir. Bu çalιşma grubuna ait çalιşanlarιn 

basit görevler arasιnda değişimi ve bu değişimin motive edici olmamasι yapιlan işte 

gerçek bir faydanιn ortaya çιkmamasιna ve uygulamanιn motivasyonu azaltιcι etki 

göstermesine neden olmaktadιr.223 Özellikle isteksizce ve çalιşanlarιn görüş ve talepleri 

alιnmadan yapιlan iş rotasyonu uygulamalarιnιn, motivasyonsuzlukla birlikte 

devamsιzlιk ve iş kazalarι yarattιğι ve bunun sonucunda da işletme verimliliğinin 

düştüğü de diğer gözlemler arasιnda yer almaktadιr. Bütün bunlarιn sebebinin, özellikle 

mavi yakalιlarιn, gönülsüz olarak iş rotasyonuna katιlmalarιndan ve iş rotasyonu 

kararlarιnιn günlük olarak ustabaşι ya da vardiya şefleri tarafιndan yapιlmasιndan ve 

belirsizlik, korku, güvensizlik yaşanmasιndan dolayι kaynaklandιğι vurgulanmaktadιr. 
                                                 
221 Järvi – Uusitalo, a.g.m., p. 342. 
222 Ortega, a.g.m., p. 1363 
223 Efil, 2007, a.g.e., s. 67. 



 85

Çalιşanlar görev tanιmlamalarιnda bir belirsizlik yaşadιklarιndan ve yarιn ne iş 

yapacaklarιnι bilemediklerinden motivasyonlarιnιn azaldιğιnι belirtmektedirler.224 

Motivasyonun ve iş tatmininin azalmasιna rotasyona tabi olmayan çalιşanlarda 

da rastlanmaktadιr. Rotasyon uygulamasι dιşιnda kalanlar gücenme ya da dιşlanma 

duygusuna kapιldιklarιndan, onlarιn da iş tatminleri düşmektedir. İş rotasyonunun bir 

ödül aracι olarak kullanιlmasι durumunda da, yüksek performans gösteren çalιşanlar 

rotasyon uygulamasιna tabi tutulmakta; bunun sonucunda da, düşük performans 

sergileyen çalιşanlar demotive olmakta ve herhangi bir iş değişikliği yaşamadιklarι 

takdirde de kendilerine yatιrιm yapιlmadιğιnι düşünmektedirler.225 

Uluslararasι rotasyon uygulamasιnda işgörenlerin iş tatminini ve motivasyonunu 

olumsuz etkileyen bir nokta da, yurtdιşι deneyimi kazandιktan sonra tekrar ülkelerine 

döndüklerinde işletmelerinde bιraktιklarι ya da istedikleri pozisyondan göreve 

başlayamama korkusudur. Bu çalιşanlar, yurt dιşιnda geçirdikleri süre içerisinde 

yaşadιklarι zorluklar karşιsιnda da demotive olabilmektedirler. Bu olumsuzluklarιn 

giderilmesi için yönetime büyük görevler düşmektedir. Kariyer planlamasι 

prosedürlerinin iyi belirlenmesi; kültürlerarasι oryantasyon eğitimlerinin ve 

seminerlerinin İK Departmanι tarafιndan iyi organize edilmesi gerekmektedir. 

Motivasyon düşüklüğünü yaratan diğer bir neden de, yöneticilerin ve çalιşma 

arkadaşlarιnιn yeni gelen bir takιm üyesini, daha sonra gideceği için benimsemek 

istememeleridir. Özellikle bir yönetici iyi bir elemanιnι kaybetmek istemeyeceğinden 

onun gitmesinden hoşnutsuzluk yaşamaktadιr. Ya da tam tersi olarak, gidecek gözüyle 

baktιğι bir kişiye yeterli ölçüde koçluk yapmamaktadιr. Bu da yeni gelen çalιşanιn 

bölümüne adapte olmasιnι etkilemektedir.  

İş rotasyonu uygulamasι sιrasιnda yeterli ve gerekli bir şekilde çalιşanlar 

arasιnda adalet duygusunun oluşturulamamasι da motivasyon eksikliğine yol 

açmaktadιr. Üst yönetimin ve İK Departmanι’nιn “prosedürel adalet” denilen olguyu 

oluşturmalarι gerekmektedir. Kιsacasι, eğitim ve kariyer geliştirme planlarιnιn 

                                                 
224 Gannon, Martin J. – Poole, Brian A. – Prangley, Robert, “Involutary Job Rotation and Work 
Behavior”, Personnel Journal, no. 51, June 1972, pp. 446- 448, p. 447. 
225 Campion - Cheraskin - Stevens, a.g.m., p. 1535. 
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hazιrlanmasι aşamasιnda çalιşanlara eğitim ve şirket politikalarι hakkιnda yeterli bilgi 

vermek ve çalιşanlardan bu konuda geri-bildirim almak gerekmektedir. Bilgilendirme 

toplantιlarι kapsamιnda transfer koşullarι, rotasyona dahil olma ve terfi edilme şartlarι 

açιkça aktarιlmalιdιr. Personelin sürece tamamen katιlιmιnιn sağlanmasι oldukça 

önemlidir.226 Rotasyon planlarιnda adaletsizlik ve plansιzlιk yapιldιğιnιn düşünülmesi 

dahi çalιşanlarιn yeterli efor göstermemelerine ve devamsιzlιk yaratmalarιna hatta işten 

ayrιlmalarιna bile neden olabilmektedir.227 

İş rotasyonunun motivasyonda azaltιcι bir etki yarattιğι Herzberg ve 

arkadaşlarιnιn 1954 yιlιnda yayιmladιklarι çalιşmada da ortaya konmaktadιr. Herzberg 

bu çalιşmada birbirleri ile anlamlι bir ilişkide bulunmayan çeşitli faaliyetlerin, işin içsel 

özellikleri açιsιndan kişi için motive edici olmadιğι görüşüne değinmektedir. Kişinin 

rotasyon sιrasιnda gerçekleştirdiği yeni görevler, önceki görevlerine oranla daha motive 

edici nitelikte ise, kişinin yeni işine göstereceği uyum önemli bir konu haline gelmekte; 

kişinin bu işleri anlamlι kabul edip etmemesi başarιlι olup olmamasι riskini 

arttιrmaktadιr. Kişi yeni işinde başarιlι olsa dahi, işin farklι olmasι çalιşanda kişisel 

gelişim duygusu ve daha fazla sorumluluk alma isteği yaratmιyor ise, bu iş 

rotasyonunda başarιsιzlιk olarak nitelendirilmektedir.228 

İş rotasyonunun çalιşan ve firma açιsιndan olumsuz görülen bir başka boyutu da, 

herşeyin iş rotasyonundan bekleniyor olmasιdιr. Daha önceki bölümlerde dile getirilen 

iş rotasyonuna ait faydalar firma ve yöneticiler tarafιndan yeterli görülmekte ve iş 

rotasyonu dιşιnda başka faaliyetlere gidilmeyebilinmektedir. Oysa bir araştιrmada, iş 

rotasyonunun çalιşanda görev ve teknik beceri yelpazesini geliştirdiği; ancak, iletişim, 

karar alma, yöneticilik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi açιsιndan eğitici ve 

koçluk hizmetleri ile takviye edilmesi gerektiği söylenmektedir.229 

                                                 
226 Wooten, Kevin C.- Cobb, Anthony T., “Career Development and Organizational Justice: Practice and 
Research Implications”, Human Resource Development Quarterly, vol. 10, no. 2, Summer 1999, pp. 173-
179, pp. 174-175. 
227 Burke – Moore, a.g.m., p. 130. 
228 Uyargil, 1983, a.g.e., s. 172-173. 
229 The Asian Development Bank, Improving Technical Education and Vocational Training: Strategies 
for Asia, Asian Development Bank, Manila, Phillipines, 2004, p. 37. 
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Jans ve Farzer-Jans’ιn iş rotasyonu ve iş tatmini arasιndaki ilişkiyi ortaya 

koymaya çalιştιklarι araştιrmalarιnda, iş rotasyonu kararlarι sonucunda işgörene eksik 

eğitim verilmesi, zayιf liderlik, yetersiz kaynaklar ve çalιşanιn işin içeriğine çok uzak 

olmasιnιn çalιşanda düşük iş tatmini yaratacağιndan söz edilmektedir. Yazarlar, 

özellikle işin niteliğinin çok önemli olduğunu; işin iyi seçilmiş olmasιnιn kişiyi iyi bir 

performans ortaya koymaya etki edeceğini ve bunun sonucunda olumlu bir iş tatmini 

geleceğini belirtmektedirler.230 

4.4.3. Performans Değerlendirmede Güçlük Yaşanmasι 

Özellikle bazι firmalar, iş rotasyonu uygulamasι türlerinde özellikle mavi 

yakalιlar ve orta kademe yöneticiler düzeyindeki uygulamalara yoğunluk 

vermektedirler. Firmalarda orta kademe yönetici pozisyonundakileri her altι ayda bir 

departmanlarιnι değiştirme durumuna gitmektedirler. Bu da kişinin hangi görev ya da 

kriterler üzerinde değerlendirileceğinde güçlük ortaya çιkarmaktadιr. Bu nedenle, sιkça 

yapιlan iş rotasyonu uygulamalarι sakιncalι bulunmaktadιr.231 

Bu bölümde çalιşma konusu olan iş rotasyonunun farklι tanιmlarιna, gelişim 

sürecine ve amaçlarιna değinilmiştir. Görülmektedir ki, iş rotasyonu ilk ortaya çιktιğι 

yιllardan bu yana tanιmlanmasιnda, hedeflerinde ve algιlanma biçimlerinde hep farklιlιk 

gözlenmektedir. İş rotasyonu bir kişisel gelişim metodu olmanιn yanιnda işgücü 

politikasι ve işletme rekabet yeteneği olarak da görülmektedir. Çalιşmanιn ikinci 

bölümünde de iş rotasyonunun uygulama süreci analiz edilmeye çalιşιlacaktιr. 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Jans, Nicholas – Frazer-Jans, Judy, “Career Development, Job Rotation, and Professional 
Performance”, Armed Forces & Society, vol. 30, no. 2, Winter 2004, pp. 255-277, p. 269. 
231 Grimshaw, Damian et. al., “The Restructuring of career paths in large service sector organisations: 
‘delayering’, upskilling and polarisation”, The Sociological Review, vol. 50, Iss. 1, 2002, pp. 89-116, p. 
19. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

İŞ ROTASYONU UYGULAMA SÜRECİNİN ANALİZİ  

Çalιşmanιn bu bölümünde iş rotasyonunun uygulama türlerinden, uygulama 

süreçlerinden, uygulandιktan sonraki etkinliğin ölçülmesi safhasιndan ve farklι 

ülkelerdeki uygulama tiplerinden bahsedilecektir.  

İş rotasyonunun sadece bir eğitim modeli olmaktan çιkιp bir strateji halini almasι 

ve bunun sonucunda uygulanmasιnιn ve uygulama türlerinin bir sistematiğe 

dökülmesinin nedenlerinden biri şüphesiz son dönemlerde (özellikle 1990’lι yιllarιn 

başιndan itibaren) çalιşan beklentilerinin değişmiş olmasιdιr. Klasik bir örgüt 

ortamιndan ziyade monotonluğun giderildiği, hareketli ve dinamik bir çevrede çalιşma 

isteği çalιşanlarιn iyi bir ücret elde etmek kadar başlιca beklentisi haline gelmiştir. 

Çalιşan,232 

• teknik ve yönetsel becerilerin arttιğι, 

• yeni becerilerin kazanιldιğι, 

• sürekli gelişme şansιnιn yaratιldιğι, 

• işle ilgili başarι duygusunun hissedilebildiği,  

• ilginç ve içeriği zengin işlerin bulunduğu,  

• takιm çalιşmasιnιn yoğun olduğu, 

• farklι deneyimlerin kazanιlabildiği iş ortamlarι ve çalιşma biçimleri  

istemektedirler. Üst yönetim ve İK Departmanι da bu beklentileri karşιlamak amacιyla 

iş rotasyonu uygulamasιnι yeniden düzenlemiş, genişletmiş, çeşitlendirmiş; ve 

uygulama süreçlerini sistematikleştirmiştir.  

 Aşağιda çalιşanlarιn tüm bu beklentilerine cevap vermeye çalιşan iş rotasyonuna 

dair uygulama türlerinden ve iş rotasyonu uygulama sürecinden bahsedilmektedir.  

                                                 
232 Rüttinger, B. – Schmeink, B., “Ausgewählte Massnahmen der Personalentwicklung”, 
Diskussionpapier Anlage zur Innovative Personalentwicklung an der Technische Universität Darmstadt, 
Darmstadt, 2005, pp. 1-17, p. 3. 
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1. İŞ ROTASYONU UYGULAMA TÜRLERİ 

Her araştιrmacι, yazar ya da işletme sahipleri, iş rotasyonunun farklι 

tanιmlarιndan bahsetmekte ya da farklι formatlarιnι uygulamaya koymaktadιrlar.233 İş 

rotasyonunun tüm amaçlarιnι yerine getirecek şekilde uygulanabilmesi için öncelikle 

işletme kültürünün iş rotasyonu felsefesine uygun olmasι gerekmektedir. İş rotasyonu 

felsefesi, risk almayι, değişimi ve çalιşanlarιn hata yapmasιnι tolere etmeyi 

öngörmektedir. Hata yapmayι kesinlikle disipline altιna almaya çalιşan işletmeler iş 

rotasyonu uygulamalarιnda başarιlι olamamaktadιrlar.234 Eşit istihdam fιrsatlarι için 

(özellikle kadιnlar ve sakat çalιşanlar için) iş rotasyonu uygulamalarιnda gerekli 

koşullarιn da gündeme getirilmesi gerekmektedir. İş rotasyonunun temelinde yatan, 

sadece işin içeriğinin değiştirilerek, genişletilerek ya da zenginleştirilerek pozisyonun 

sabit tutulmasι değil; çalιşanιn organizasyon içinde farklι bir birime rotasyon 

edilmesidir. Bu birimler arasι alιşveriş, takιmlar arasιnda, bölümler arasιnda, farklι 

merkezler arasιnda ya da aynι bölüm içinde farklι birimler arasιnda olabilmektedir. 

Örneğin, beyaz ve elektronik eşya üreten bir şirkette buzdolabι bölümü pazarlama 

müdürü rotasyonla televizyon bölümü pazarlama müdürü olabilmektedir. Bu örnekte, 

pazarlama müdürlüğü çalιşan için aynι pozisyon ve iş olarak kalmakta ancak bölümü, 

mal birimi değişmektedir. Diğer bir örnekte de, buzdolabι bölümü pazarlama 

müdürünün rotasyonla finans müdürü olabildiği de görülmektedir. Burada da çalιşan 

için farklι iş söz konusudur.  

Bu bölümde iş rotasyonunun literatürde ve uygulamalarda yer alan farklι 

türlerine çeşitli başlιklar altιnda ayrιntιlι olarak değinilecektir. Uygulama türlerindeki 

farklιlιk çok çeşitli olduğu için, bu farklιlιklarιn ortaya çιkιş noktalarι ana başlιk olarak 

(sektörlere göre, uygulama süresine göre...gibi) tespit edilmiştir.  

1.1. Sektörlere Bağlι Olarak İş Rotasyonu Türleri 

Bu bölümde iş rotasyonunun sektörler bazιnda uygulamada ne gibi farklιlιklar 

gösterdiğine değinilecektir. Sektör olarak, iş rotasyonu ile ilgili kaynaklarda da 

                                                 
233 Vezina, a.g.e., p. 1. 
234 Grensing - Pophal, a.g.m., p. 52. 
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rastlandιğι şekilde, sadece üretim ve hizmet ayιrιmιna gidilmiştir. Öncelikle üretim 

sektöründeki iş rotasyonu uygulamalarιna değinilecektir. 

1.1.1. Üretim Sektöründe İş Rotasyonu 

Üretim sektöründe iş rotasyonunun hizmet sektörüne göre daha yoğunlukla 

uygulandιğιnιn ortaya konmasιnιn yanιnda; her iki tarafιn da uygulamalarda farklιlιk 

gözettiği ve farklι çιktιlardan faydalandιklarι da belirtilmektedir. Örneğin, üretim 

sektöründe iş rotasyonunun işten çιkmalarιn önüne geçtiği; ancak, hizmet sektöründe de 

iş rotasyonunun böyle bir etkisinin bulunmadιğι, hatta işten çιkmalarι arttιrdιğι 

belirtilmektedir.235 Üretim sektöründe iş rotasyonu, hizmet sektöründen daha eski olarak 

uygulanmaya başlanmιştιr. Hatta, çιkιş kaygιsιnι üretim bandιnda çalιşan işçilerin 

monotonluklarιnι gidermek ve kişisel becerilerini arttιrmak adιna yürüttükleri 

söylenebilir. Üretim işletmelerine yönelik kullanιm şekli ve amaçlarιndan çalιşmanιn ilk 

bölümünde söz edilmişti. Sektörün yapιsι gereği, iş rotasyonu çιktιlarιndan yararlanmak 

üzere yaygιn bir biçimde oturmuş bir iş rotasyonu sistemi oluşturduklarι söylenebilir. 

1.1.2. Hizmet Sektöründe İş Rotasyonu 

Son yιllarda hizmet sektörü, gittikçe ekonominin gelişme süreci içinde artan bir 

önem kazanmaktadιr. Hizmet işletmeleri de üretim sektöründeki işletmeler kadar 

günümüzün rekabet ortamιnda yaşamlarιnι sürdürebilmek, başarιlarιnι arttιrabilmek için 

çalιşanlarιnιn gelişimlerini ve motivasyonlarιnι düşünmektedirler. Özellikle iş 

rotasyonunu–üretim işletmesindekilerinin aksine kişisel gelişim metodu olarak değil- 

çalιşanlarιn motivasyon aracι olarak kullanmaktadιrlar. Bunun nedeni de, hizmet 

işletmelerinden çalιşanlarιn imalat işletmelerindeki işgörenlerden farklι olarak kolayca 

denetlenememeleridir. Bu çalιşanlar görevleri dolayιsι ile ürünün üretim sürecine 

katkιda bulunmazlar; aksine, üretilmiş ürünleri satmak için müşterileri 

etkileyebilmeleri; kişisel kararlar almalarι ve müşteri ile direkt etkileşim içerisinde 

bulunmalarι gerekmektedir. Buna göre, emek ve ilişki yoğun özellikler taşιyan hizmet 

işletmelerinde, kalitenin ve performansιn insana bağιmlι olmasι ile motivasyon ve 

örgütsel bağlιlιğιn belirli yöntemlerle kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet 

                                                 
235 Handel, Michael J. – Levine, David, “Editors’ Introduction: The Effects of New Work Practices on 
Workers”, Industrial Relations, vol. 43, no. 1, January 2004, pp. 1-43, p. 36. 
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sektörünün bu özelliği çerçevesinde, iş rotasyonu ile işgörenlerin sadece motive 

edilmesi önem kazanmaktadιr.236 Çalιşmanιn bu bölümü için yapιlan literatür 

araştιrmasιnda özellikle ülkemizde hizmet işletmelerinde iş rotasyonu konusunda hiç 

yok denecek kadar az sayιda araştιrmaya rastlanmιştιr. İş rotasyonu daha çok çalιşan 

sayιlarι, kalifikasyonlarιnιn çeşitliliği açιsιndan üretim ağιrlιklι firmalarιn odak noktasι 

olarak değerlendirilmektedir. 

1.2. Uygulama Süresine Göre İş Rotasyonu Türleri 

Uygulama süresine göre yapιlan iş rotasyonu ayιrιmιnda, çalιşan için 

rotasyonunun belli bir süreye dayandιrιlmasι olgusu yatmaktadιr. Bu bir proje süresi 

kadar çalιşma da olabilmekte; ya da, süresi belirlenmiş (1 hafta, 3 yιl... gibi) bir 

rotasyon tarzι da olabilmektedir. Bu sürelerin işin yapιsιna ve çalιşanιn gösterdiği 

performansa göre dengeli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak şu da 

belirtilmelidir ki, daha sonra işlenecek olan ‘uygulama birimlerine göre iş rotasyonu 

türleri’ bu uygulama sürelerini kapsayιcι niteliktedir. Süreler ve birimler bazιndaki 

ayιrιm çok kesin olmamakla birlikte literatürdeki ayrιmιn gözden kaçιrιlmamasι 

açιsιndan bu detaya çalιşmada yer verilmektedir.  

1.2.1. Staj Yoluyla İş Rotasyonu 

Staj yoluyla iş rotasyonu da süreli iş rotasyonu türlerine örnek olarak 

gösterilmektedir. Üniversite ikinci sιnιfιndan itibaren seçilmiş öğrencilerini bünyesinde 

çalιştιran bir firma, eğitimin son yιlιna kadar bu öğrencileri farklι bölümlerde 

çalιştιrarak hem adaylara hem de firmaya kişilerin potansiyelleri konusunda bilgi 

sağlamaktadιr. Eğitim sonrasιnda işe alιmι gerçekleştirebilmek ve kişiyi doğru noktadan 

başlatabilmek için bu türlü bir sürecin yaşanmasι daha sonraki yapιlacak iş rotasyonu ve 

kariyer programlarι için de temel teşkil etmektedir.237 Ancak bunun çιraklιk eğitimine 

benzediği ve aradaki nüansιn çok ince olduğunu da belirtmek gerekir. Bazι yazarlar, bu 

gruptakilerin –staj yapanlarιn- henüz firmadaki gerçek çalιşanlar olmadιğιnι belirterek 

bu uygulamaya iş rotasyonu uygulamasι denemeyeceğini de belirtmektedirler. 

                                                 
236 Ölçer, Ferit, “Departmanlι Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştιrma”, Erciyes Üniversitesi 
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayι: 25, Temmuz-Aralιk 2005, ss. 1-26, s. 4. 
237 HR Focus, a.g.m., p. 7. 
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1.2.2. Proje Bazlı İş Rotasyonu 

Proje bazlι iş rotasyonu uygulama tipinde, çalιşanlar değişik projelerin hayata 

geçirilmesi yoluyla rotasyona tabi olmaktadιrlar. Bu çalιşanlar için her zaman bölüm, 

mekan ya da çalιşma arkadaşι değişikliği söz konusu olmamakta; ancak, farklι özel 

projeler sayesinde kişiler kendilerini eğitme, becerilerini geliştirme yoluna 

gitmektedirler.238  

1.2.3. Süreli İş Rotasyonu 

Süreli iş rotasyonu, uygulamanιn başlangιç ve bitiş tarihinin belli olduğu 

biçimdir. İş rotasyonunun haftalιk, vardiyalιk ya da üç ya da beş yιllιk ...gibi olmasι o 

işte kalma süresinin belirlendiğini ve çalιşanιn da bu süre dahilinde o pozisyonda 

tutulacağιnι göstermektedir. Süreli iş rotasyonu ile ilgili en sιnιrlandιrιlmιş örnek de, 

“haftada bir gün” şeklinde yapιlan iş rotasyonu türüdür. Kişi, haftanιn dört günü kendi 

işinde çalιşmakta ve sadece hafta içerisinde bir gün seçerek o gün başka bir işte 

çalιşmaktadιr. Örneğin, bir bölümün işlerinin arttιğι ya da eleman sιkιntιsι çektiği bir 

dönemde ek desteğe ihtiyaç duyulduğunda böyle bir yol tercih edilebilinmektedir.239 

 Aşağιda belirtilen uygulama birimlerine göre iş rotasyonu türlerinde de genelde 

süreli iş rotasyonu türü uygulanmaktadιr. Ancak, bazι hallerde, örneğiιn, uluslararasι iş 

rotasyonunda, kişi belli bir proje bazιnda rotasyon edilmekte ve proje süresince yabancι 

ülkedeki fabrikada çalιşmaktadιr. 

Süreli iş rotasyonlarι daha çok mavi yakalιlar için geçerli bir rotasyon türüdür. 

Ancak, yapιlan kaynak araştιrmalarιnda kullanιlan rotasyon deyiminin çalιşmanιn 

konusu olan kavramdan biraz uzak olduğu görülmektedir. Süreli iş rotasyonu 

uygulamasιndaki hedef, iş rahatsιzlιklarιnι azaltmak ve iş kazalarιnι tamamen 

önlemektir. Buradaki iş rotasyonu uygulamasι, özellikle ağιr üretim sektöründe günlük 

ya da saatlik yapιlan bir uygulama türüdür. İşten işe bu süreler değişmektedir. Sürelerin 

belirlenmesinde işçinin kuvvet düzeyi, iş stres oranι, işin yapιlιş süresi, bitiş zamanι ve 

işin ağιrlιğι önem kazanmaktadιr. Genellikle bu tür programlamalarda hastalιk ve 

                                                 
238 Özocak, a.g.e., s.74.; Ayrιca bkz., HR Focus, a.g.m., p. 7. 
239 HR Focus, a.g.m., p. 7. 
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devamsιzlιk gibi konular da göz önünde bulundurulmakta ve yedekleme planlarι da 

beraberinde yapιlmaktadιr.240  

1.3. Hiyerarşik Yöne Göre İş Rotasyonu Türleri 

İş rotasyonu uygulama türleri en basit şekliyle yatay, dikey ve çapraz olarak üçe 

ayrιlmaktadιr. Aşağιda bu üç farklι uygulama türüne dair açιklamalar yer almaktadιr. 

1.3.1. Yatay İş Rotasyonu 

Yatay iş rotasyonu, kişinin herhangi bir ünvan değişikliği yaşamadan farklι 

görevlerde çalιşmasιdιr. Yatay iş rotasyonunda, çalιşan aynι kademeler arasι iş 

değişikliğine uğramaktadιr.  

Burada tabi ki çalιşanιn yaptιğι işe uygun olarak görev ünvanι değişmektedir; 

ancak, kademe olarak bir ilerleme söz konusu olmamaktadιr. Birinci bölümde terfi 

kιsmιnda da bahsedildiği üzere, iş rotasyonu terfi demek değildir. Ancak bazen bir iş 

rotasyonu terfiyi de içinde barιndιrabilmektedir. Yatay iş rotasyonu terfi olmadan 

yapιlan iş rotasyonuna bir örnektir. Daha çok bankacιlιk sektöründe rastlanmaktadιr. 

Kişi bir şube içerisinde sürekli farklι bölümlerde çalιşmak suretiyle öncelikle temel 

bilgiler edinmektedir. Daha sonra gösterdiği performansa ve başarιlι sιnav sonuçlarιna 

göre bir üst kademeye geçirilmektedir.241 

Yatay iş rotasyonuna askeri uygulamalardan da örnek vermek mümkün olabilir. 

Askeriyede kariyer basamaklarιnda ilerlemek için kabul gören uygulama, kişinin 

periyodik olarak farklι görevlerde yer almasι daha sonra bir üst rütbeye geçebilmesidir. 

Örneğin, Avusturalya ordusunda bir asker iki yιlda bir farklι birimlerde çalιştιrιlmak 

suretiyle görev yapmakta ve daha sonra bir üst rütbeden tekrar göreve başlamaktadιr. 

Bu şekilde askeri görevlinin orduya adaptasyonu ve askeriye içerisindeki bütün bir 

sistemi yönetme kabiliyeti geliştirilmektedir.242 

 

                                                 
240 Seçkiner, Serap Ulusam - Kurt, Mustafa, “A simulated annealing approach to the solution of job 
rotation scheduling problems”, Applied Mathematics and Computation, 2007, vol. 188, no. 1, pp. 31-45, 
p. 32. 
241 Chadha, Anil, “Rotation on the Job of Clerks in Bank Branches”,  Journal of the National Institute of 
Bank Management, vol. 9, no. 4, 1980, pp. 315-327, p. 321. 
242 Jans – Frazer-Jans, a.g.m., p. 255. 
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1.3.2. Dikey İş Rotasyonu 

Dikey iş rotasyonunda da, üst ve alt kademeler arasι yukarι doğru bir rotasyon 

yapιlmaktadιr. Buradaki amaç, kişilerin bir üst kademe için potansiyel olarak 

görülmelerinden dolayι belli bir süreliğine, terfi kararι verilmeden önce o işi 

denemeleridir. Burada hem yönetim kademesi hem de kişi kendi açιsιndan gözlem 

yapmakta; kişi kendini tanιyarak gelişmeye açιk yönlerini daha sonra geliştirmeye fιrsat 

bulabilmektedir.243 Dikey iş rotasyonu, tersine dikey iş rotasyonu olarak da 

gerçekleşebilmektedir. Örneğin, bazι firmalarda beyaz yakalιlar belli bir süreliğine mavi 

yakalιlarιn yaptιklarι işleri üstlenerek çalιşmakta ve sonra normal görevlerine geri 

dönmektedirler. Burada mavi yakalιlar koçluk görevini üstlenmekte ve süre çok kιsa (2 

hafta ... gibi) tutulmaktadιr. Amaç, özellikle üretim ile ilgili kararlarιn alιnmasιnda 

direkt ya da indirekt çalιşan beyaz yakalιlarιn üretim ile ilgili bilgiye sahip olmalarιnιn 

sağlanmasιdιr. 

1.3.3. Çapraz İş Rotasyonu 

Çapraz iş rotasyonu, bölümler arasι ve iç ve dιş hizmetler arasι rotasyon olarak 

uygulanmaktadιr.244 Bu kavram daha sonra da ele alιnacak olan bölümler arasι iş 

rotasyonu ile benzerlik arz etmektedir. Çalιşan farklι bir bölümdeki üst pozisyona ya da 

bir alt pozisyona rotasyon edilmektedir. 

1.4. Organizasyonel Kademeye Göre İş Rotasyonu Türleri 

Bu bölümde iş rotasyonu uygulama türleri, işletmelerde genelde geçerli olduğu 

kabul edilen kademeler açιsιndan ele alιnmaktadιr. Organizasyonel kademeler 

içerisinde, çok basit olacak şekilde, öncelikle mavi yakalιlar daha sonra beyaz yakalιlar 

grubu içerisinde de yöneticiler (üst, orta, alt kademe yöneticiler), yönetici adaylarι, 

teknik ve ticari personel incelenmiştir. Her bir başlιk altιnda iş rotasyonu uygulamasιnιn 

nasιl şekillendiğinden ve nasιl uygulandιğιndan kιsaca bahsedilecektir. 

 

 
                                                 
243Becker, Larissa, “Unterstützung des Wandels durch Systeme”, http://www.larissa-
becker.de/Systeme.pdf,  20.10.2006, p. 315. 
244 Becker, a.g.m., p. 315. 
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1.4.1. Mavi Yakalιlar Düzeyinde İş Rotasyonu 

Mavi yakalιlar düzeyindeki iş rotasyonu ile ilgili bazι noktalara ‘iş rotasyonu 

kullanιm amaçlarι’nda değinilmişti. Özellikle ergonomi sağlanmasι, iş kazalarιnιn ve 

meslek hastalιklarιnιn azaltιlmasι, beceri gelişimi ile ilgili konulardaki uygulamalarιn 

daha çok mavi yakalιlar düzeyinde olduğundan bahsedilmişti. Kιsaca, tekrar değinmek 

gerekirse, mavi yakalιlar bazιnda iş rotasyonu, işe dayalι adale ve iskelet 

bozukluklarιnιn giderilmesinde maliyeti az ve kolay uygulanabilir yöntemiyle çokca 

tercih edilen bir işbaşι eğitim metodu olarak görülmektedir. Mavi yakalιlar bu eğitim 

yöntemine başlamadan önce her bir iş hakkιnda teknik eğitime tabi tutulmaktadιrlar. 

Burada işverenler için sakιnca yaratan tek konu, yeni bir işe başlamιş bir işçi için 

katlanιlmasι gereken kalite ve verimlilik zararlarιdιr.245 

Mavi yakalιlarda iş rotasyonu devlet politikalarι tarafιndan da 

desteklenmektedir. Özellikle ülkemizde meslek standartlarιnιn geliştirilmemesi, mesleki 

ve teknik eğitim okullarιndaki yetersizlik ve dağιnιklιk ve teknik eğitim programlarιnιn 

yenilenmemesi, mezun olan öğrencilerin çoğunun iş yaşamι için hazιrlanmadan okuldan 

ayrιlmalarιna neden olmaktadιr. İş hayatι da gelişmiş, teknolojiyi anlayan kaliteli işgücü 

talep ettiğinden teknik eğitimi destekleyici Kanunlar yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde 

2001 yιlιnda kabul edilen 4702 sayιlι ‘Çιraklιk ve Meslek Eğitim Kanunu’ ekonominin 

gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik olarak 

meslek ve teknik eğitime yönelinmesini hιzlandιrmιştιr. Bu kanun çerçevesinde 

mezunlar, işletmelerde çok çeşitli teknik dallarda yetiştirilmekte ve çalιşma hayatιna 

hazιrlanmaktadιrlar.246 Bu da iş rotasyonu uygulamasιnι teşvik eden bir ortam 

hazιrlamaktadιr. 

1.4.2. Beyaz Yakalιlar Düzeyinde İş Rotasyonu 

İş rotasyonunun beyaz yakalιlar düzeyinde uygulanma biçimleri daha önce de 

belirtilen beş grup altιnda incelenecektir. Öncelikle yönetici grubu (üst, orta, alt kademe 

yöneticiler) için geçerli olan iş rotasyonu uygulama türlerine yer verilmektedir. 

                                                 
245 Davis, Kermit – Jorgensen, Michael, “Pros and Cons of Job Rotation as a Means of Reducing Injury 
Costs”, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, vol. 2, no. 1, 2005, pp. 1-3, p. 1. 
246 Tercan, Nurseli, “Mesleki ve Teknik Eğitim ve Yeni Düzenlemeler”, İşveren Dergisi, TİSK, Ağustos 
2001, http://www.tisk.org.tr/isveren, 03.05.2008. 
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1.4.2.1. Yöneticiler İçin İş Rotasyonu 

Üst düzey yöneticilerin şirketin üst kademe yönetim birimlerinde olduklarι 

düşünüldüğünde, bu kişilerin zaten birçok farklι tecrübeden geçerek bu pozisyona 

geldikleri ve artιk organizasyona bir bütün olarak bakabilecek şekilde çalιştιklarι ortaya 

çιkmaktadιr. A.B.D.’de yapιlan bazι araştιrmalarda ise, yine bu kademeye ait 

yöneticilerin de iş rotasyonuna tabi tutulmalarι gerektiği ortaya konmuştur. Özellikle 

şirket stratejilerine yönelik karar alma ya da yönetim kurulu toplantιlarιnda olsun üst 

düzey yöneticilerin işletme faaliyetleri konularιnda mutlaka deneyim kazanmιş olmalarι 

ya da kazanmalarι gerekliliği yine bu araştιrmalarda göz önüne konmaktadιr. Araştιrma 

kapsamιna giren Amerikan şirketlerinde üst düzey yöneticilerin firma kararlarιna 

dinamizm kazandιrmak adιna kendi aralarιnda iki yιlda bir rotasyon gösterdikleri 

saptanmιştιr. Ancak, yine iş rotasyonunun burada da beraberinde getirdiği bazι 

sakιncalardan da bahsedilmektedir. Örneğin, pozisyon değişikliği göstermiş bir 

yöneticinin ya da üyenin yeni görevine alιşma süresi şirket kararlarιnda gecikmelere; 

kişinin kendi bölümü ile ilgili raporlarι diğer yönetici ya da üst düzey üyelere sunarken 

yapacağι aksaklιklar yanlιş anlaşmalara ve bunu gidermek için de o yöneticiyle çalιşan 

kişilerin de ağιr iş yükü altιna girmelerine neden olmaktadιr.247  

Orta ve alt kademe yöneticiler için de hep bir üst seviyeye geçme durumu için 

hazιrlιk yapιlmasι koşulu geçerli olmaktadιr. Geleceğin üst düzey yöneticileri olarak da 

görülen bu grup, iş rotasyonu ile hem teknik yetkinliklerini arttιrmakta ama daha çok 

yönetsel vizyonlarιnι geliştirici planlar içerisine dahil olmaktadιrlar. Bu grubun 

uluslararasι ya da şirketler grubu içerisinde farklι firmalarda rotasyona tabi tutulduğu 

sιkça rastlanan bir uygulamadιr. 

1.4.2.2. Yönetici Adaylarι İçin İş Rotasyonu 

Yönetici adaylarι için iş rotasyonu, diğer gruplara göre nispeten daha farklι 

programlanmaktadιr. Bu grup için uygulanan iş rotasyonu daha çok, organizasyonun 

amaçlarιnι gerçekleştirmek için nasιl çalιştιğι konusunda daha iyi bir anlayιş ve yeni 

                                                 
247 Daum, Julie - Heidrick, Bob, “How to Rotate Committee Jobs”, Directorship, April/May 2007, pp. 70-
71, pp. 70-71. 
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bilgi, yetenek ve beceriler kazandιrmayι amaçlamaktadιr.248 Bu programlar dahilinde bir 

üst kademe için hazιrlanan personele yönetici olarak yapacağι işlerin gerekleri 

öğretilmekte ve bu işleri nasιl doğru yapacağι gösterilmektedir. Diğer gruplardaki 

uygulamalardan farkι, başlangιçtan itibaren iş rotasyonu yollarιnιn daha sistematik 

planlanιyor; denetim ve değerleme kriterlerinin daha yüksek seviyede tutuluyor 

olmasιdιr. 

1.4.2.3. Teknik Personel İçin İş Rotasyonu 

Teknik personel kademesi içerisinde daha çok üretim işletmelerinde çalιşan 

mühendis ve teknik elemanlar yer almaktadιr. Bu grup ile ilgili mavi yakalιlara benzer 

uygulamalarι Japonya’da görmek mümkündür. Bir mühendis kendi yatay düzeyinde 

belirlenmiş olan bütün teknik görevler arasιnda rotasyona tabi tutulmaktadιr. Farklι 

birim ve teknik makinelerde görev alarak birkaç yιl içerisinde kendilerini 

yetiştirmektedirler. Japonya teknoloji üzerinde rekabet gücünü elde tutabilmek için, 

teknik elemanlarιnι o kadar fazla değişik işte çalιştιrmaktadιr ki, yapιlan bir 

karşιlaştιrma, A.B.D.’de herhangi bir teknik eleman bir düzine iş üzerinden rotasyona 

tabi tutuluyorsa Japonya’da bunun üç düzine iş grubu olduğu şeklindedir.249 

1.4.2.4. Ticari Personel İçin İş Rotasyonu 

Ticari personel için iş rotasyonu teknik personele göre daha az oranda 

yapιlmaktadιr. Buradaki uygulama genelde, bölüm içerisinde kιdemi artmιş kişilerin iş 

monotonluğunu gidermek için başka birimlerde görevlendirilmesi şeklinde ortaya 

çιkmaktadιr. Ticari personelin teknik konularda da eğitilmesi, bu konuda kişisel 

potansiyellerinin ortaya çιkarιlmasι da günümüzde sιkça rastlanan bir uygulama 

olmaktadιr. Daha çok teknik departmanlara ait ticari ve insan kaynaklarι ile ilgili 

işlemleri yürüten ticari departmanlardaki çalιşanlar, yaptιklarι işlerin teknik kιsιmlarda 

ne gibi sonuçlar yarattιğιnι görmeleri açιsιndan iş rotasyonu yararlι görülmektedir. Bu 

tür bir uygulama kişisel motivasyonu ve iş tatminini arttιrmak; kişiye organizasyonel bir 

bakιş açιsι kazandιrabilmek açιsιndan tercih edilmektedir.  

                                                 
248 Koçel, a.g.e., s. 34. 
249 Mourdoukoutas, Panos - Roy, Udayan, “Job Rotation and Public Policy: Theory with Applications to 
Japan and the USA,” International Journal Manpower, vol. 15, no. 6, 1994, pp. 57-71, p. 57. 
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1.5. Uygulama Birimlerine Göre İş Rotasyonu Türleri 

Uygulama birimlerine göre iş rotasyonu türleri ayιrιmιnda dikkat edilen husus, iş 

rotasyonu planlamasιnιn pozisyonlarιn bulunduğu birimler bazιnda yapιlmasιdιr. Bir 

çalιşan, görev değişikliğini departman içindeki birimler bazιnda ya da işletme 

içerisindeki farklι bölümler dahilinde yaşamaktadιr. Bu tür planlamada süre de 

belirleyici bir kriterdir ancak, hareketliliğin yönünü işin farklι bir birimde olmasι 

belirlemektedir. 

1.5.1. Bölüm İçi İş Rotasyonu 

Bölüm içi* iş rotasyonu uygulamasι (intrafunctional job rotation) ile bilinen, alt 

kademede çalιşanlarιn, aynι bölüm içerisinde uzmanlιklarιnιn artmasι amacιyla farklι 

işler arasιnda belirli sürelerle çalιştιrιlmasιdιr. Buna en güzel örnek, üretim bandιnda 

çalιşan mavi yakalιlarιn, sadece bir vardiyada ya da belli bir sürede (bir hafta, bir ay 

gibi...) farklι işleri üstlenmeleri örneğidir. Bir mavi yakalι, bir vardiya boyunca montaj 

hattιnda lastik montajι işinde çalιştιysa diğer bir vardiyada kaporta montajι işinde 

çalιşmaktadιr. İşletmeler, tehlikeli işlerin işçiler üzerindeki tehlikesini ve baskιsιnι iş 

rotasyonu ile dağιtmayι amaçladιklarιndan bölüm içi iş rotasyonuna 

yönelmektedirler.250 Aksi takdirde, bu işlerde devamlι olarak aynι işgörenleri 

çalιştιrιrlarsa iş kazalarιnιn artacağιndan ve tatminsizlik yaşanacağιndan 

korkmaktadιrlar. İşçiler de bu sayede, daha fazla eğitim alabilmekte ve işler konusunda 

daha çok bilgilenmekte ve mesaileri hareketlendiği için de motivasyonlarι artmaktadιr. 

Bölüm içi rotasyona bir diğer örnek de, şehir içi otobüs şoförleri için söz konusudur. 

Daha önceki yιllarda şoförler, uzun bir süre sadece tek bir hat üzerinde çalιşmaktayken; 

şimdi, iki günde bir, üç ya da dört günde bir sefer hatlarι değiştirilmekte ve böylelikle 

meydana gelebilecek kazalar ve iş bιkkιnlιğι da en aza indirgenmektedir.  

İşletmede aynι bölüm içinde farklι görevlerde çalιştιrιlan yönetici adaylarιnιn 

belli bir bölümde uzmanlaşmasι sağlanmaktadιr. Buradaki hedeflerden biri adayιn o 

bölüme ilerde yönetici olmasιdιr. Çalιşan da bölümünden memnun kaldιğι ve iyi bir 

                                                 
* Burada bölüm, çalιşιlan departmanι belirtmektedir. Örneğin,  İK Departmanι....vb. gibi. ‘Bölüm içi’ 
demekten kasιt da, bir departman içerisindeki farklι birimlerdir. Örneğin, İK Departmanι içinde ‘İşe Alma 
ve Yerleştirme’ ya da ‘Endüstriyel İlişkiler’ Birimleri gibi. 
250 Amante, a.g.m., pp. 237-238. 
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performans gösterebildiği sürece böyle bir kariyer planlamasι yapmak hatalι 

bulunmamaktadιr. Bölüm içi iş rotasyonu uygulamasιnιn bir diğer amacι da, bölümde 

yιllardιr aynι işte çalιşan, kariyeri “platolaşmιş” iyi performanslι kişilerin 

ödüllendirilmeleridir. Burada yönetim tarafιndan, yιllardιr olumlu performans 

sergileyen ve iş bιkkιnlιğι içerisinde olan personelin terfi ettirilmeden görev değişikliği 

ile farklι bir işte çalιşmasι ve gelişmesi sağlanmaktadιr.251 Örneğin, Muhasebe 

Bölümündeki sigorta işleri çalιşanι yine aynι departmanda cari alacaklar bölümünde 

çalιşabilmektedir.  

Bölüm içi iş rotasyonu bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda çalιşanlar için 

de tercih edilen bir uygulamadιr. Bu kişilerin teknik becerilerini ve bilgilerini 

geliştirebilmeleri için de hep farklι projelerde veya yazιlιm programlarιnda 

çalιştιrιlmalarι tercih edilmektedir. Ancak yine de, bu işgören grubunun farklι 

bölümlerde çalιşmalarιna da sιcak bakιlmaktadιr.252 

Bu uygulamada, daha az kaynak harcandιğι için diğer rotasyon tiplerine göre 

daha fazla yarar sağlanmaktadιr. Bir anlamda takιm üyeleri arasιndaki ilişkinin sayιsι 

daha da kuvvetlenmekte, herkes birbirinin işinin zorluklarιnι anladιğι için bölüm 

içerisindeki takιm performansι ve iş çιktιsιnιn kalitesi de artmaktadιr.253 

1.5.2. Bölümler Arası İş Rotasyonu 

Bölümler arasι iş rotasyonu (interfunctional job rotation), çalιşanlarιn, şirket içi 

genel özellikler kazanmasιnι sağlamak amacιyla, bir bölümdeyken diğer bir bölüme 

rotasyon edilmesini sağlamaktιr. Çalιşan, organizasyonun farklι bölümlerinde farklι iş 

yapιlarιnda çalιşarak sorumluluk ve bilgi düzeyini arttιrmaktadιr. Burada işletmenin 

dikkat ettiği nokta, işlerin aksamamasι için bir departmanda ikiden fazla rotasyonla 

gelmiş yeni çalιşanιn bulunmamasι gerektiğidir. Bölümler arasι rotasyon, özellikle 

yönetici adaylarιnιn ya da işi gereği işletmenin bütününü görmesi gereken çalιşanlarιn 

kariyer gelişimlerinin bir parçasι olarak görülmektedir.254 Özellikle yönetsel 

                                                 
251 Huang, Heh Jason, “Job Rotation from the Employees’ Point of View”, Research and Practice in 
Human Resource Management, vol. 7, no. 1, pp. 75-85, p. 82. 
252 Ryan, a.g.m., p. 76. 
253 Bennett, a.g.m., p. 7. 
254 Werther - Davis, a.g.e., p. 317. 
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becerilerinin gelişmesi ve ilerde üst düzey yönetici olarak terfi ettirilmesi düşülen bir 

yönetici işletmenin farklι departmanlarιnda belli sürelerde çalιştιrιlmakta; böylelikle, 

değişik konularda yetişmesi ve farklι bölüm çalιşanlarι ile iletişim kurmasι, onlarι 

yönetmesi sağlanmaktadιr.255 

Bölümler arasι rotasyonun bir diğer amacι da, bilimler arasι katι ayιrιmlarι ve tek 

boyutlu yapιlarι karşιlιklι transferler ile yumuşatmaktιr. İşletmeler de tιpkι üniversiteler 

gibi aslιnda farklι bilim dallarιndan oluşan bir yapιdιr. Yönetici adaylarιnιn, kurumun 

çalιşma yapιsι ile ilgili bilgileri almalarιnι sağlamak ve kendilerine kurum kültürünü 

bütünüyle sahiplendirebilmek amacιyla farklι bilim dallarιnda çalιşmalarι 

sağlanmaktadιr. Burada yeni işe başlayan yönetici adaylarι işletme içinde en az dört en 

fazla altι bölümde ayrι ayrι zamanlarda çalιşmaktadιrlar. Bilim dallarι kendi aralarιnda 

katι bir şekilde ayrιlmιş gibi gözükse de çalιşanlarιn bölümler arasι rotasyonu bu katιlιğι 

esnekleştirmektedir. İş rotasyonu sayesinde örneğin, İK Departmanι diğer teknik 

bölümlerden teknoloji ağιrlιklι konularι transfer ederken; Kalite Departmanι da sosyal 

içerikli konularι transfer etmektedir.  

Bölümler arasι iş rotasyonu uygulamalarιnda dikkati çeken ya da eksiklik 

yaratan konu, İK Departmanι’nιn tüm iş rotasyonu uygulamalarιnι organize ederken 

kendi bölümündeki çalιşanlar için rotasyon ihtiyacιnι göz ardι etmesidir. Yapιlan bir 

araştιrma, İK Departmanι’nιn genellikle rotasyon uygulamalarι dιşιnda kaldιğιnι 

göstermektedir. Söz konusu bölümün çalιşanlarιnιn da işletmeye genel bakabilmesi 

gerekmektedir. İK uzmanlarιnιn ya da çalιşanlarιnιn İK uygulamalarιnι daha etkin 

yürütebilmesi için kendi çalιşanlarιnι rotasyona tabi tutmasι gerektiği 

düşünülmektedir.256  

Bölümler arasι iş rotasyonundan bahsedilirken tιp alanιndaki rotasyondan da 

kιsaca bahsetmek gerekir. Tιp alanιnda bilinen “rotasyona tabi tutulma” daha çok yer 

değişikliği anlamιna gelmektedir. Ülkemizin sosyo-ekonomik dengelerinin sağlanmasι 

bakιmιndan gelişmemiş bölgelerde de kaliteli tιp hizmetlerinin verilebilmesi için tιp 

görevlileri ülkenin dört bir yanιnda belli sürelerde çalιştιrιlmaktadιrlar. Tιp alanιndaki 
                                                 
255 Zeira, a.g.m., p. 28. 
256 Grossman, Robert J.,“Putting HR in rotation”, HR Magazine, vol. 48, no. 3, Mar 2003, pp. 50-57, p. 
51. 
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rotasyon uygulamasι, uzmanlιk dönemi ve öncesinde doktor adaylarιnιn her türlü 

bölümde çalιşmasιnιn sağlanarak tιp bilgisinin ve deneyim kalitesinin artmasι daha 

sonra branşlaşma yoluna gidilmesi şeklinde olmaktadιr. İnsan vücudu da bir üretim ve 

faaliyet alanι gibi düşünüldüğünde sistemleri ayrι ayrι düşünmek ya da onlarι 

birbirinden ayιrmak imkansιzdιr. 

Genelde bölümler arasι iş rotasyonu kişisel potansiyelinin farkιnda olmayan; 

bunu ortaya çιkarmaya yönelik ve ilerde işletme yöneticisi olma yönünde ilerleyen 

adaylar için söz konusu olmaktadιr. Bazι firmalarda da bu yöntemin tercih edilmesinin 

sebebi, bir çalιşan bir bölüm için ileride yönetici adayι olarak düşünülüyorsa, bu kişinin 

kendi bölümünde değil farklι bölümlerde de eğitilmesidir. Buna ‘çapraz kariyerleme’ de 

denmektedir. Yönetici adayι, farklι bölümler sayesinde farklι vizyonlara sahip 

olabilmekte ve ileride bu tecrübelerini yöneticisi olduğu bölümde kullanabilmektedir.  

Bölümler arasι iş rotasyonunun literatürde geçen diğer bir fayda süreci de 

“departmanlar arasι entegrasyon” şeklinde nitelendirilmektedir. Farklι gruplarιn 

birbirine entegre olabilmelerini sağlayan bölümler arasι iş rotasyonu bu nedenle de 

çokca tercih edilen bir uygulama türüdür. Hauptman ve Hirji’nin yapmιş olduklarι bir 

çalιşmada, iş rotasyonu tekniği ile, anlaşιlamayan ve eksik olan bilgilerin anlaşιlmasιnιn 

ve çözümünün hιzlιlaştιğι tespit edilmiştir. Kιsacasι, bu iki boyut arasιnda (karmaşιklιk 

ve problem çözüm hιzι arasιnda) iş rotasyonu sayesinde pozitif bir korelasyon 

bulunmuştur.  Hatta, uluslararasι bir şirkette çalιşan çok uluslu çalιşanlar arasιnda dahi 

bilişsel, dil ve kültürel farklιlιklar bölümler arasι iş rotasyonuyla 

giderilebilinmektedir.257 

1.5.3. Şirketler Grubu İçinde İş Rotasyonu 

Şirketler grubu içinde iş rotasyonu, işgörenlerin, bir Holding bünyesindeki farklι 

işletmeler arasιnda rotasyon edilmesi ile uygulanmaktadιr. Örneğin, A Holdingi 

bünyesinde B isimli beyaz eşya üreten, C isimli otomotiv yan sanayi kuruluşu ve de D 

isimli bir telekomunikasyon şirketi bulunuyorsa; B işletmesindeki bir pazarlama 

                                                 
257 Hauptman, Oscar – Hirji, Karim K., “Managing integration and coordination of cross-functional 
teams: an international study of Concurrent Engineering product development”, Research and 
Development Management, vol. 29, no. 2, 1999, pp. 179-191, p. 184. 
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uzmanιnιn D işletmesinde iş rotasyonu ile kalite sorumlusu olmasι gibi işletmeler arasι 

iş rotasyonu planlarι yapιlmaktadιr. Bu tür uygulamalardaki amaç, işgörenlerin Holding 

kültürüne ve vizyonuna sahip olmasιnι sağlamaktadιr. Ayrιca, işgörenlere bu sayede 

geniş kariyer imkanlarι ve kişisel gelişim fιrsatlarι da sunulabilinmektedir. Kendisini 

sadece bir pazar alanιna bağlι tutmayan çalιşan da bu vesile ile Holding içerisinde farklι 

ürün, kariyer ve kişisel gelişim noktalarιnda çalιşma olanaklarι bulabilmektedir.  

Birden fazla şirkete sahip yönetimlerde iş rotasyonu planlarι yapιlιrken öncelikle 

uygulamaya öncü teşkil edecek bir firmadan başlanιlmasι tercih edilmektedir. 

Firmalardan biri içinde bir iş rotasyonu planι oluşturulmakta; uygulamaya başlandιktan 

ve belli bir süre geçtikten, uygulamanιn değerlendirmeleri ve revizyonlarι yapιldιktan 

sonra süreç diğer firmalara taşιnmaktadιr.258 Burada firmalarιn bireysel iş rotasyonu 

planlarι çιkarmasιndansa, şirketler grubu kapsamιnda ‘kollektif’ iş rotasyonu planlarι 

ortaya çιkarmalarι daha uygundur. Bu planlamaya birçok ürün grubu ve birbirinden 

farklι faaliyet alanlarι dahil olacağιndan günümüzde böylesi bir yapι, diğer bir deyişle iş 

rotasyonu planlamasι, kişiye daha farklι yetkinlikler kazandιracağι ve yönetici 

yetiştirmeye katkιda bulunacağι için daha çok tercih edilmektedir. Yeni bir fabrikanιn 

kurulumunda iş rotasyonu portföyünde bulunan kaliteli ve deneyimli elemanlar 

görevlendirilmekte; daha sonra bu çalιşanlar kazandιklarι yeni deneyimlerle yine 

Holding bünyesinde terfi ettirilmektedirler. 

Bu bölüme son olarak bir bankanιn şubeleri arasιnda yaptιğι rotasyonunu da 

eklemek mümkündür. Şubeler teorik olarak farklι işletmeler gibi gözükmeseler de bir 

banka çatιsι altιnda kendi bilançolarι ve akιşι olan birimlerdir. Genellikle bir şube 

içerisindeki rotasyonunu tamamlamιş bir çalιşan diğer şubelerde de görevlendirilerek 

bankacιlιk faaliyetleri konusunda daha çok bilgilendirilmekte ve yetiştirilmektedir. 

Buradaki diğer bir neden de, bazι şubelerin kendi içinde sürekli iş rotasyonu yapacak 

eleman sayιsι ve birim sayιsιnι elde etmesinin zor olmasιdιr.259 

 

 

                                                 
258 Winzenried, a.g.e., p. 47. 
259 Chadha, a.g.m., p. 322. 
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1.5.4. İşletmeler Arası İş Rotasyonu 

İşletmeler arasι rotasyonda, aynı sahadaki ya da farklι sahalardaki farklι şirketler 

arasιnda rotasyon yapιlmaktadιr. Bu uygulama, genellikle hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerde (örn.Otel İşletmelerinde) görülmektedir. Ülkemizde yaygιn 

rastlanan bir uygulama türü değildir. Buradaki çekince, farklι işletme kültürlerine sahip 

kişilerin gittikleri yere uyum sağlamalarιndaki sιkιntι ve tatillerin, izinlerin birbirlerine 

uyumlaştιrιlmasιndaki zorluktur.260  

İşletmeler arasι iş rotasyonu türüne son yιllarda bu tür örneklerin artιş gösterdiği 

Almanya’dan özel sektör ve kamu sektörü arasιnda yapιlan bir iş rotasyonu uygulamasι 

ile örnek vermek mümkündür. Almanya’da faaliyet gösteren Deutsche Bank AG firmasι 

ile İçişleri Bakanlιğι arasιnda 2004 yιlιnda çalιşan rotasyonu uygulamasι ile ilgili bir 

pilot çalιşma gündeme gelmiştir. Buradaki amaç, sektörler arasιndaki sιnιrlarι 

kaldιrmak, bilgi transferini mümkün kιlmak ve bu farklι sektör yönetimlerinin sahip 

olduğu mentalite farklιlιğιnι ortaya çιkarmak ve bunun sonucunda yararlι sonuçlar 

doğuracak kιyaslamalar yapmaktιr. İş rotasyonu süreleri iki ile oniki ay arasιnda 

belirlenmiştir. Öncelikle uygulama, yöneticiler düzeyinde yapιlmιş; her iki kurumdan da 

üst düzey iki yönetici altι aylιk bir zaman dilimi için bağlι bulunduklarι kurumdaki tüm 

sorumluluklarιnι ve görevlerini bιrakarak diğer kurumdaki pozisyona rotasyon 

edilmişlerdir. Özellikle Bakanlιk’tan gelen yönetici, iş rotasyonu süresi bitiminde, 

çalιştιğι özel işletmedeki etkin takιm çalιşmasιndan ve yaratιcιlιklarιndan oldukça 

etkilendiğini ifade etmiştir. Denilebilir ki, işletmeler arasι iş rotasyonu- bu işletmeler 

aynι iş kolunda olsun ya da olmasιn- kişilerin farklι perspektifler kazanmalarι, farklι 

işletme kültürleri tanιmalarι ve olumlu yanlarι kendi işletmelerine taşιmalarι açιsιndan 

oldukça faydalι olmaktadιr.261  

İşletmeler arasι iş rotasyonuna diğer bir örnek de danιşmanlιk şirketi 

Ernst&Young’tan gelmektedir. Danιşmanlιk hizmeti verdikleri firmalarιn mali 

bütçelerini inceleyen denetçiler yetiştiren bu firma, müşteriler ve denetçiler arasιnda 

oluşabilecek yakιn ilişkilerin önüne geçmek amacιyla, altι yιlda bir, anlaşmalι olduğu 
                                                 
260 Pierce, a.g.e., p. 49. 
261 Deutsche Bank, “DB Research und Hessische Staatskanzlei: Viel Lob über die Erfahrungen mit Job- 
Rotation”, 29.10.2006, http//www.db.com, 05.04.2007. 



 104

diğer bir danιşmanlιk firmasιndan belli süreliğine denetçiler istihdam etmekte ve kendi 

denetçilerini de geçici olarak diğer firmaya aktarmaktadιr.262  

1.5.5. Ülkeler Arası İş Rotasyonu 

Ülkeler arasι iş rotasyonu kavramι ile ülkelerin çalιşan alιşverişinde bulunduklarι 

bir istihdam pazarι anlaşιlmamalιdιr. Ülkeler arasι ya da uluslararasι iş rotasyonu 

deyimi ile, uluslararasι bir şirketin, dünya üzerindeki işletmeler ağιna bağlι olarak 

çalιşanlarι kendi işletmeleri arasιnda rotasyon etmesi faaliyeti ortaya çιkmaktadιr.  

Ülkeler arasι iş rotasyonu uygulamasιnda, işgörenin sadece bulunduğu işletmede 

değil, çalιştιğι işyerine veya işyerinin bağlι bulunduğu ana merkeze ait diğer coğrafi 

bölgelerdeki işletmelerde çalιşmasι söz konusudur. Çok uluslu bir işletmede çalιşanlarιn 

da yöneticilerin de çok uluslu olmalarι ve şirketi iyi tanιmalarι gerekmektedir.263  

Firmalarιn uluslararasι grubu içindeki çalιşan değişimi, dünya çapιnda ve her 

faaliyet alanιnda gerçekleşmektedir. Buradaki başlιca amaç, çalιşanlarιn uluslarasι 

tecrübeye sahip uzman ve/veya yönetici olarak gelişmelerini sağlamak; işletmeler arasι 

bilgi ve tecrübe transferini ve değişimini gerçekleştirmek; grup içinde uluslararasι 

anlayιşι ve işbirliğini arttιrmak ve yerel çalιşanlarιn henüz yöneticilik pozisyonunu 

doldurabilecek yeterliliğe erişmediği durumlarda bu pozisyonlarι doldurmaktιr.*  

Ülkeler arasιnda iş rotasyonu uygulamasιnι şirketler daha çok yönetici gelişimi 

konusunda tercih etmektedirler. Mavi yakalιlar düzeyinde uygulamasι fayda-maliyet 

analizi açιsιndan tercih edilmemektedir. Yönetici kademesindeki başarιlι kişilerin daha 

üst noktalara gelmeleri ya da diğer fabrikalarda da aynι başarιyι gösterebilmeleri için 

ülkeler arasι iş rotasyonu uygulamalarιnda bazι hedefler ortaya konmaktadιr. Özellikle 

kendi işletmesinde başarι sağlayan yöneticinin diğer ülkede, 

• Know-how transferi yapmasι, 

• çalιşanlarι yeni projeler yönünde teşvik etmesi, 

                                                 
262 Kramer, Angelika, “Ernst&Young findet Hintertür für Prüfertausch”, 07.02.2004, 
http://www.wirtschaftsblatt.at, 15.06.2007. 
263 Thomas, Mark, “Insan Kaynaklarιnda 21. Yüzyιl Stratejisi”, Capital, Kasιm 1999, ss. 194-200, s. 197. 
* Söz konusu bilgiler, Uluslararasι alanda faaliyet gösteren, otomotiv teçhizatι, iletişim teknolojisi yanι 
sιra tüketim ürünleri ve yatιrιm mallarι gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip, Almanya merkezli bir 
şirketin “Uluslararasι İnsan Kaynaklarι Politikalarι Rehberi”nden alιnmιştιr.  
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• müşteri memnuniyetini arttιrmasι, 

• yeni pazarlar açmasι, 

• organizasyonun yeniden yapιlandιrιlmasιnι sağlamasι, 

• ele alιnan projede başarι sağlanιlmasι istenmektedir.264 

Burada uluslararasι iş rotasyonu uygulamasιnda personel açιsιndan yapιlmasι 

gerekenlerden de bahsetmek yerinde olacaktιr. Yurtdιşιna gitmesi düşünülen çalιşanιn 

ve ailesinin sağlιk kontrollerinden geçirilmesi; gidilecek ülkenin konuşma dili üzerine 

aileye ön kurslar ve  ülkenin gelenek ve görenekleri ile ilgili bilgiler sunulmasι ve bütün 

bunlara ilişkin bir bütçe hazιrlanmasι gerekmektedir. Bu bütçe içerisinde, seyahat ve 

taşιnma masraflarι, kiralιk araba ve sigorta giderleri bulunmaktadιr. Ayrιca başta 

planlanmasι gereken bir diğer konu da, iş rotasyonu süresi bittikten sonra çalιşanιn 

kendi ülkesine dönecekse bununla ilgili desteğin de yine firma tarafιndan sağlanmasιdιr. 

Tüm bu ek hizmetler, uluslararasι iş rotasyonunu zorlaştιran ve iyi bir organizasyon 

gerektiren detaylar olarak gözükmektedir. 

Görüldüğü gibi, iş rotasyonu ile ilgili çok çeşitli uygulama türleri bulunmaktadιr. 

Bir firmanιn ben sadece bu türü seçiyorum gibi bir tercih belirlemesi oldukça 

imkansιzdιr. Çalιşanιn ve firmanιn şartlarιna göre farklι türdeki iş rotasyonlarι 

uygulanabilir. İş rotasyonuna tabi tutulacak bir kişinin karşιsιna –ki büyük ölçekli bir 

firmada çalιşιyorsa- yeni bir departmanda çalιşma; yeni bir departmanda yükselerek 

çalιşma; aynι departmanda başka bir bölümde çalιşma; şirketler grubu içinde başka bir 

işletmede süreli olarak çalιşma, genel merkezde çalιşma ya da özel bir projede çalιşma 

...gibi imkanlar çιkabilmektedir.265  

 

 

 

 

                                                 
264 Winzenried, a.g.e., p. 76. 
265 Chadha, a.g.m., p. 322. 
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2. İŞ ROTASYONU UYGULAMA SÜRECİ 

İş rotasyonu uygulama sürecindeki basamaklar oldukça kapsamlι ve uzun süre 

gerektiren çalιşmalardιr. Üst yönetimin ve İK Departmanι’nιn bu planlamayι iyi 

yapmasι gerekmektedir.  

İş rotasyonu uygulamasιnda belli aşamalar klasik ve değişmeyecek basamaklar 

da olsa, rotasyon programιnιn hazιrlanmasι, uygulamaya dahil edilecek işgörenlerin 

seçimi ya da bireysel kariyer planlarιnιn oluşturulmasι gibi evreler için genel geçerli bir 

modelden bahsetmek mümkün değildir. İşletmenin yeni ürün pazarlarιna girmesi, 

küçülmesi ya da yeni teknolojik yatιrιmlar yapmasι şüphesiz iş rotasyonu uygulama 

süreçlerinin de yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadιr. Örneğin, yeni 

teknolojik yatιrιmlarda daha önceden yapιlan eğitim ihtiyaç analizleri yeterli 

kalmamakta; kişi yetkinlikleri ve performans kriterleri de yeni faaliyet alanlarιna göre 

değişmek zorunda kalmaktadιr. Bunun sonucunda da bambaşka iş rotasyonu 

programlarι ortaya çιkmaktadιr. Bu nedenle, iş rotasyonu uygulama sürecine işletme 

vizyon ve misyonu gibi sabit kalmayan, esnek ve değişebilir işletme stratejilerinden biri 

de denilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: İş Rotasyonu Uygulama Süreci266 

                                                 
266 Hazzard – Mautz – Wrightsman, a.g.m., p. 29-30. 
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Bir sonraki bölümde de değinildiği üzere, iş rotasyonu uygulamalarιnι etkileyen 

birçok etmen bulunmaktadιr. Bir firmanιn büyük ölçekli ya da küçük ölçekli olmasι ya 

da çalιşanlarιn profili, iş rotasyonu uygulama kararlarιnda da önemli rol oynamaktadιr. 

Bu nedenle, çalιşanlar için sabit ve dünya üzerinde geçerli bir rotasyon planι oluşturmak 

mümkün değildir.267 

İş rotasyonu uygulamasιna geçilmeden önce firma tarafιndan en baştan iş 

gruplarι, iş aileleri belirlenmekte; bunlar arasιndan rotasyona dahil olacak iş sahalarι 

seçilmektedir. İşgörenler arasιnda da yetkinlik değerleme çalιşmalarι yapιlmakta; kimin 

hangi işleri yapabileceği ortaya konmaktadιr. Çalιşanlar duyuru panolarι ve seminerler 

vasιtasι ile bilgilendirilmekte; onlarιn da rotasyon konusundaki görüşleri alιnmaktadιr. 

Ayrιca, bilgilendirme toplantιlarι sιrasιnda rotasyon uygulamasιna katιlmak isteyenlerin 

de talepleri alιnmaktadιr. İK departmanι da, hangi çalιşanιn ne tür bir iş alanιnda 

rotasyon edileceğini belirlemektedir. Rotasyon planι sadece mesai ya da vardiya saatleri 

içerisinde değil ayrιca fazla mesailer için de yapιlmaktadιr. Buradaki önemli bir konu 

da, uygulama içerisinde geri-bildirim mekanizmasιnιn kurulmasι ve çalιşanlarιn hangi 

işler üzerinden değerlendirileceğinin de belirlenmesidir. İş rotasyonu uygulamasιna 

başlanmadan önce, bu konuda deneyimli büyük ölçekli firmalardan ya da danιşmanlιk 

hizmeti veren kuruluşlardan ‘know-how’ alιnmak suretiyle hem zamandan tasarruf 

sağlanιlmakta; hem de, uygulamada tecrübesizlikten doğacak hatalar da giderilmektedir. 

Aşağιda aşama aşama iş rotasyonu uygulama sürecinden bahsedilmektedir. 

2.1. İş Analizi ve İş Tanιmlarιnιn Yapιlmasι 

Bu bölümde anlatιlanlar, kurumsallaşmιş tüm işletmelerin iş değerlemesinde, İK 

planlamasιnda ve TKY bünyesinde yapmalarι gereken en temel basamaklarι 

oluşurmaktadιr. Ancak, iş rotasyonu planlamasιna geçmeden, uygulama ve planlama 

sürecine temel oluşturan bu aşamalardan bahsetmemek sürecin eksik kalacağι  yargιsιnι 

ortaya çιkaracağιndan iş tanιmlarιnιn, iş ailelerinin oluşturulmasιna ve işin 

gerekliliklerinin ortaya konmasιna kιsaca yer verilecektir. 

 

                                                 
267 Jaturanondo - Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1837. 
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2.1.1. İş Analizinin Yapιlmasι 

İş analizi işin kendisini inceleyen, işin yapιsιna ve temel karakteristiklerine 

ilişkin temel iş bilgilerini, kιsacasι, işin ne olduğuna dair bilgileri sunan bilimsel 

yöntemlerle yapιlan bir çalιşmadιr. İş analizi, işin niteliğini, niceliğini, gereklerini ve 

çalιşma koşullarιnι ortaya koyan bir aşamadιr. İş analizi sonucu, bir işin ne olduğu, 

niçin ve nasιl yapιldιğι ve o işin yerine getirilmesi için ne gibi bilgi, yetenek, ustalιk ve 

sorumluluk gerektiği saptanmaktadιr.268 İş analizinde gözlem, anket ve mülakat gibi 

yöntemlerle işlere ait işlevler, çalιşma alanlarι, işgörende bulunmasι gereken özellikler 

ve işin fiziksel gereklerine dair bilgiler alιndιktan sonra iş tanιmlamasιna geçilmektedir. 

2.1.2. İş Tanımlarının ve İş Ailelerinin Oluşturulması 

İş rotasyonu uygulamasιnιn ilk basamağι olan iş tanιmlarιnιn yapιlmasι ve iş 

ailelerinin oluşturulmasι aslιnda bir işletme için olmazsa olmaz adιmlardan bir tanesidir. 

Bunun için öncelikle işletme içerisinde bir iş analizi komitesi oluşturmaktadιr. İlk olarak 

işletme içerisindeki en kalabalιk, masa sayιsι olarak en geniş bölüm ele alιnmaktadιr. 

Çalιşma öncelikle bir bölümden başlatιlmakta ve daha sonra işletme geneline 

uygulanmaktadιr. Bölüm içerisindeki her bir pozisyon için bilgiler alιnmakta ve iş 

tanιmlarι ortaya çιkartιlmaktadιr. Bu süreçte sadece bölüm yöneticisinin ve İK 

Departmanι’ndan bir yetkilinin bulunmasι yeterli görülmemektedir. Personel 

değerlendirmesine, iş rotasyonu planlarιna ve diğer başka pek çok uygulamaya zemin 

teşkil edecek bilgilerin oluşturulmasι geniş kapsamlι olarak ele alιnmalιdιr. 

İş ailelerinin ve tanιmlarιnιn basit, karmaşιk ve birbirine girişken olmamasι 

gerekmektedir ki, bir işte çalιşan birinin diğer bir işe geçtiğinde geçmiş işi 

tekrarlamamasι ya da yine aynι monotonluğu sürdürecek tarzda çalιşmamasι 

sağlanmalιdιr. İş tanιmlamasι ile iş analizinden alιnan verilerle işe ait bilgilere daha 

açιklιk ve netlik kazandιrιlmaktadιr. İş tanιmlarιnda işin özellikleri, yararlarι, 

gerektirdiği yetenekler ve sorumluluklar ve işin içeriği işlenmektedir. İş ailelerinin 

oluşturulmasι iş tanιmlamalarιndan sonra gelmektedir.  

                                                 
268 Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 52. 
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İş ailesi kavramι, aynι ve benzer görevleri ortaya çιkaran uzmanlιk ya da 

uzmanlιk ötesi beceriler, yetkinlikler gerektiren işlerin toplandιğι bir kavramdιr. Bir iş 

ailesi içerisinde bulunan işler, içerik bakιmιndan yakιnlιk ya da benzerlik 

göstermektedir ki, bu da iş ailesi içindeki görevlerin ortaya konma tarzι ile ilgilidir. 

Diğer bir yakιnlιk ise, yine aynι iş ailesi içindeki işleri ortaya koymak için benzer veya 

yakιn yetkinliklere sahip olunmasιdιr. Burada iş ailesi kavramιnι ‘yetkinlikler takιmι’ 

olarak da tanιmlamak mümkündür. İş ailesi içindeki işler, hiyerarşik açιdan aynι 

seviyede ve çalιşanlarιn yetkinlikleri açιsιndan da aynι beklenti içerisindedir.269 

Almanya’daki araba üreticisi Volkswagen firmasι, yetkinlikler sistemini ve buna 

bağlι iş rotasyonu uygulamalarιnι ve yönetici gelişimini, düzenlediği iş aileleri ve iş 

aileleri yιğιşιmlarι sistemi ile yürütmektedir. Firma öncelikle iş ailelerini belirlemiş 

daha sonra teknik ve ticari yetkinlikler adι altιnda bu iş ailelerini gruplandιrmιştιr. 

Teknik ve ticari yetkinliklerin neler olduğu ve içerikleri de firma tarafιndan açιkca 

ortaya konduktan sonra her bir iş ailesi grubu içindeki iş ailesinin kendi arasιnda detaylι 

görev listeleri belirlenmiştir. Örneğin, Lojistik ve Satιn Alma Bölümü teknik 

yetkinlikler başlιğι altιnda varsayιlmιş ve buna ait planlama, satιn alma, lojistik, 

depolama gibi alt iş ailesi gruplarι yerleştirilmiştir. Yine her bir iş ailesi grubuna ait 

yetkinlikler ve kariyer yollarι da ortaya çιkartιlmιştιr. Burada kariyer yollarι ile kast 

edilen, kariyer sisteminin yatay ve dikey olarak nasιl işleyeceği ve pozisyonlar arasιnda 

geçişlerde ne gibi koşullar isteneceğinin belirlenmesidir. Kişisel kariyer planlarι sürecin 

daha sonraki aşamalarιnda yer almaktadιr. Burada ele alιnan konu, A yöneticiliğine 

ulaşmak için gerekli koşullarιn ne olduğunun; ya da, B bölümüne geçmek için yerine 

getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesidir. Kιsacasι, farklι kariyer hedefleri için 

izlenebilecek rotasyon noktalarι ve kariyer istasyonlarι ortaya konmaktadιr.270 İş 

rotasyonu uygulamasιna bir örnek vermek gerekirse, VW firmasιnda, “Tüm Araç Kalite 

Güvenliği” pozisyonuna gelmek için şu iş rotasyonu yollarι tavsiye edilmektedir:271 

- İç Donanιm İş Ailesi Grubunda “İç Donanιm Dizaynι Bölümü”nde rotasyon, 

                                                 
269 von der Ruhr, Jutta– Bosse, Niels, “Job Rotation and Job Families: das Job-Family-Konzept bei der 
VW AG- eine neue prozessorientierte Perspektive für Job Rotation”, Handbuch Personalentwicklung 
içinde, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2006, pp. 389-406, p. 392. 
270 A.e., pp. 395-396. 
271 A.e.,, p. 396. 
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- Satιn Alma ve Lojistik İş Ailesi Grubunda “Direkt Hammadde Satιn Alma 

Bölümü”nde rotasyon, 

- Tüm Araç İmalatι İş Ailesi Grubunda “Montaj Bölümü Kalite Güvenliği”nde 

rotasyon, 

pozisyona ulaşmada tavsiye edilen iş rotasyonu istasyonlarιnι oluşturmaktadιr. Bu 

hedefleri de gerçekleştirdikten sonra çalιşan yönetici adayι havuzuna dahil edilmektedir. 

Burada unutulmamasι gereken konu, iş rotasyonu uygulamasιnιn kariyer planlamasιnda 

bir standartlaşmadan öte kişisel potansiyeli geliştirici yönde kararlar aldιğι ve her zaman 

yenilikçi davranarak kişisel bazda kariyer hedeflerini ve yollarιnι yenilediğidir. Ancak 

yine yukarιda da görülmektedir ki, kişi böylelikle kendini farklι iş ailesi gruplarιnda 

yetiştirmiş olmaktadιr. Yιllιk kariyer planlamalarιnιn aktüel ve esnek bir biçimde 

yapιlmasι ile  departmanlardaki iş rotasyonu arz ve talep koşullarι da bu sayede birbiri 

ile dengelenmektedir. Bu da iş rotasyonu ruhuna ters olmayan bir uygulama tarzιdιr. 

Denilebilir ki, iş ailesi ve buna bağlι kariyer yollarι belirleme çalιşmalarι iş rotasyonu 

için birer ‘menü’ oluşturmaktadιr. Yine vurgalamak gerekir ki, iş rotasyonu içerisinde 

kişisel gelişim ve yönetici yetiştirme sürecinde, çalιşanιn aynι iş ailesi grubu içinde mi 

yoksa farklι iş ailesi gruplarιna mι aktarιlacağι da belirlenmektedir. Bu belirlenirken de, 

çalιşanιn kendisinin uygun görüldüğü veya görülebileceği pozisyona ait tüm detaylι 

karakterlerin ortaya dökülmesi gerekmektedir.272 Buna ilişkin performans 

standartlarιnιn  ve işin gereklerinin belirlenmesi aşağιdaki bölümde detaylι olarak 

aktarιlmaktadιr.  

2.1.3. İşin Gereklerinin, Yetkinliklerin ve Beceri Havuzlarιnιn 

Belirlenmesi 

Beyaz ve mavi yakalι çalιşanlar açιsιndan gelişim alanlarιnιn ve hedeflerinin 

belli olmasι için temel, teknik ve yönetsel yetkinlikler oluşturulmaktadιr. İşletme 

faaliyet alanιna göre oluşturulacak yetkinlik alanlarι da farklιlιk göstermektedir. Üretim 

sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için teknik yetkinlik sahasι daha genişken; 

hizmet sektöründe bu alan biraz daha dar olabilmektedir. Örneğin, otobüs üretimi 

alanιnda faaliyet gösteren bir otomotiv firmasι teknik yetkinlikler içerisinde beceri  
                                                 
272 Morris, a.g.m., p. 273. 
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alanlarιnι belirledikten sonra çalιşanlarιnι çalιşma hayatlarι boyunca en az 25 yetkinlikte 

gelişecek şekilde yetiştirmektedir. Bir işçinin çalιştιğι alan örneğin otobüs gövdesi ise, 

daha sonra kapι ve kapak takma uzmanlιğι konusunda eğitim görmektedir. Sonraki altι 

ay da diğer bir beceri alanιnda, örneğin orta kayağι takmak için eğitim almaktadιr. 

Beceri havuzlarιnιn oluşmasι ile özellikle mavi yakalι çalιşanlarιn belli bir uzmanlιğa 

gelebilmek için hangi alanlarda yetiştirileceği belirlenmekte ve daha sonra üretim 

alanιnιn herhangi bir aşamasιnda ustabaşι, şef olarak istihdam edilebilmektedirler.273 

Buna kιsaca, ‘polivalans tablolarι’nιn da hazιrlanmasι denilebilmektedir. Bu tablolarda 

mavi yakalιlar için geçerli teknik beceri listesi ve hangi çalιşanιn hangi teknik 

uzmanlιkta hangi seviyede olduğu gösterilmektedir.  

Çalιşanιn hangi beceri havuzunda geliştirileceğinin belirlenebilmesi için 

çalιşanιn işe alιm sürecinde iyi değerlendirilmesi ve iş rotasyonu süresi boyunca çok iyi 

gözlenmesi gerekmektedir.  Örneğin, el becerisi bulunmayan bir çalιşanιn  e becerisi 

gerektiren işlerde çalιştιrιlmak istenmesi ortaya olumlu sonuçlar çιkarmamaktadιr. Ya 

da baştan eğitimi verilmemiş bir işin çalιşana yüklenmesi ve çalιşanιn bu konuda hiçbir 

bilgisinin olmamasι iş kazalarιna bile sebebiyet verebilmektedir.274 Japonya’da 

işgörenlerin bütün beceri havuzlarιnda yetişmesi öngörüldüğünden iş rotasyonu bu 

nedenle uzun bir döneme yayιlmaktadιr. Çalιşan, ilk on yιlda işlerin hepsini 

yapabilecek, bütün becerilerde deneyim kazanabilecek kapasitede yetiştirilmekte ve 

sonrasιnda “tüm bu işlerden sorumlu uzman” haline gelmektedir. Şirkette açιlan veya 

boşalan pozisyonlara yapιlacak atamalarda farklι beceri alanlarιnda kendilerini 

geliştirmiş kişiler öncelikle ele alιnmaktadιr.275 

2.1.4. Standart Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

Bir adayιn gideceği pozisyonla ilgili değerlendirme şartlarιnιn daha önceden 

belirlenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan hem işin gerekliliklerinin hem de 

                                                 
273 Güzelay, a.g.m., s. 3. 
274 Alster, a.g.m., p. 39. 
275 Ichniowski, Casey - Shaw, Kathryn, “The effects of HRM systems on economic performance: An 
international comparison of US and Japanese plants”, Management Science, vol. 45, Iss. 5, May 1999, pp. 
704-721, p. 706. 
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çalιşanιn kalifikasyonlarιnιn ve kariyer taleplerinin birbiri ile örtüşüyor olmasιdιr.276 

Performans kriterlerinin esas ortaya çιkmaya başladιğι süreç, işin tanιmιnιn yapιlmaya 

başladιğι zamandιr. İşin tanιmιnιn iyi ve ayrιntιlι bir şekilde yapιlmasι ve o işten 

beklenen performansιn da ortaya konmasιnι gerektirmektedir. Beklenen performans ile 

kastedilen, o işi gerçekleştirirken ortaya konmasι hedeflenen sayιsal ve davranιşsal 

kriterlerdir. İş rotasyonu uygulama komitesi bir çalιşanιn rotasyon edilmesi hususundaki 

kararιnι bireyin gelişim çizgisine ve bu performans kriterleri bazιndaki 

değerlendirilmesine göre yapmaktadιr. Çalιşanιn, gideceği bölümün ya da pozisyonun 

yetkinliklerini karşιlayacak ölçüde performansa sahip olmasι gerekmektedir.277  Ya da 

düşük performans gösteren çalιşanlar için bunun nedenleri araştιrιlmalι işinden bιkkιnlιk 

duyuyorsa bunu gidermek açιsιndan kişisel gelişimi de sağlayιcι iş rotasyonu kararlarι 

verilmektedir. 

Tablo 5: İş ve Pozisyonlar Bazιnda Standart Performans Kriterlerinin 
Belirlenmesi278 

İş           Pozisyon           Çalιşan           

Uzman           Müsteri İliskileri Uzmanι           Mustafa San           

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5

Yaratιcιlιk ·     Yaratιcιlιk ·      Yaratιcιlιk · ·     

Takιm Çalιşmasι    ·  Takιm Çalιşmasι     ·   Takιm Çalιşmasι     ··   

Prezentasyon   ·   Prezentasyon    ·    Prezentasyon∴   · ·    

Proje Yönetimi     · Proje Yönetimi     ·   Proje Yönetimi∴     · · 

Mobilite  ·    Mobilite   ·     Mobilite   ··     

       SAP R/3    ·    SAP R/3    · ·   

            İngilizce     ·     İngilizce     ··     

∴gelişmeye açιk alanlar 

Örneğin, Tablo 5’te görülen standart performans kriterleri bazιnda 

değerlendirilen bir çalιşan, Müşteri İlişileri Uzmanlιğι pozisyonunda olmasι gerekli 

görülen kriter ve başarι düzeylerini iki kriter açιsιndan yerine getirememiştir. Yapιlan 

değerlendirme sonucu, çalιşanιn prezentasyon ve proje yönetimi konularιnda gelişmeye 

açιk yönlerinin olduğu belirlenmiştir. Vazgeçilmesi ya da kaybedilmesi 

                                                 
276 Breisig, Thomas – Krone, Frank, “Job Rotation bei der Führungkräfteentwicklung: Ergebnisse einer 
Unternehmensbefragung”, Personal, vol. 51, no. 8, 1999, pp. 410-414, p. 411. 
277 Cheraskin - Campion, a.g.m., p. 32. 
278 Trost, Armin, “Training & Development”, Human Resource Management, University Furtwangen, 
2005, http://www.armintrost.de, 25.04.2007. 
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düşünülmeyecek bu kişi için İK departmanι, gelişmesi gerekli görülen yönleri 

geliştirmeye yardιmcι olacak şekilde rotasyonu kararlarι alabilmektedir. Görüldüğü 

üzere performans kriterleri iş rotasyonu kararlarι için yön verici olmaktadιr. 

Performans kriterleri ve işlerin zorluk dereceleri iş aileleri bazιnda ya da bir 

bölüm içerisindeki işler arasιnda yapιlabilinmektedir. Örneğin, bir banka şubesinde 

yapιlan işler dört farklι gruba ayrιlmιştιr. Grup A’daki işler, şube içerisinde yürütülen, 

yeni giren eleman tarafιndan dahi kolaylιkla kιsa sürede yapιlabilecek basit görevleri 

içermektedir. Grup B’deki işlere geçildiğinde, başarma süresi olarak daha uzun, içeriği 

daha kompleks işler gruba dahil edilmektedir. Grup C ve son olarak Grup D’de yine 

başarma süresi uzun, daha çok uzmanlιk gerektiren işler ele alιnmaktadιr. Tüm bu 

gruplar ve gruplara ait işler listelenmekte ve çalιşanlarιn hangi görevlerde ne kadar süre 

ile yer aldιklarι tespit edilmektedir. Ancak yine buna geçmeden önce, bir grup içerisinde 

ne kadar süre ile kalιnmasι gerektiğinin de belirlenmesi gerekmektedir. Grup A işleri 

için 4-6 aylιk bir süre yeterli olurken; Grup D’deki işleri öğrenme konusunda en az 1 yιl 

çalιşma süresi gerektiği belirtilmektedir. Her bir gruba geçişte dikkate alιnmasι gereken, 

kişinin diğer yetkinlikleri de beraberinde barιndιrιyor olmasιdιr. Örneğin, Grup D’deki 

işler yöneticilik nosyonu da gerektirdiği için çalιşanιn bu kriterler ve performans 

sonuçlarι üzerinden değerlendirilmesi ve geçişin bundan sonra yapιlmasι 

gerekmektedir.279 

2.1.5. İş Rotasyonu Programιna Dahil Edilecek İşlerin Belirlenmesi 

İş rotasyonuna dahil edilecek işlerin belirlenmesinde çok farklι görüşler ortaya 

çιkmaktadιr. Bazι yazarlar kritik sayιlabilecek ve uzmanlaşmayι gerektiren işlerin iş 

rotasyonuna dahil edilemeyeceğinden bahsederken bazι diğer yazarlar da bütün işlerin 

değişim programιna alιnmasι gerektiğini belirtmektedirler. Bu sayede, çalιşanlarιn kendi 

kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri ve tanιyabilecekleri düşünülmektedir. Yine de 

çok tehlikeli ve uzun süreli deneyim ve bilgi birikimi gerektiren işler iş rotasyonu 

programιna alιnmamaktadιr. 

Tüm işlerin programa dahil edilmesi yapιlan işin maliyet hesaplamasιnda da 

zorluk yaratmaktadιr. Bir işi birden fazla kişi yapmιş olduğundan her bir çalιşanιn 
                                                 
279 Chadha, a.g.m., pp. 319-320. 
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yetenekleri aynι seviyede olmadιğι zaman işin zorluk derecesi artmaktadιr. Ayrιca, 

çalιşanlardan var olan tüm işleri başarmasι da istendiği için daha yüksek kişisel esneklik 

talep edilmiş olmaktadιr. Her bir çalιşanιn bu duruma karşι içindeki bariyeri aşmasι zor 

olduğundan tüm işlerin programa dahil edilmesi ya da edilmemesi önemli bir konu arz 

etmektedir.280 

2.2. Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapιlmasι 

Eğitim ihtiyaç analizinin yapιlmasι, iş rotasyonu ile organizasyonel bazda ve 

kişisel bazda ulaşιlmak istenen hedeflerin de bir bakιma ortaya konmasιdιr. Eğitim 

ihtiyaç analizi ile, organizasyonun belirli eksiklikleri tespit edilmekte ve sorunlarιn nasιl 

giderileceği belirlenmektedir. Çalιşanlar düzeyinde de, eğitim ihtiyaç analizi yapιlarak 

kişinin işteki temel ve teknik davranιş, bilgi ve beceri düzeylerinin nasιl olduğu ve nasιl 

olmasι gerektiği belirlenmektedir. İş rotasyonu etkinliğinin ölçümü kιsmιnda da 

belirtilen modellerin içeriğinde ilk aşamada genellikle ve öncelikle eğitim ihtiyaç 

analizinden başlanmaktadιr.  

2.2.1. Organizasyon Analizinin Yapιlmasι 

İşletmenin analizi işletme ürün ya da hizmetlerinin ileride nerede duracağι, 

gelecek yatιrιmlarι ve bu yatιrιmlar için kaç uzman personele ve yöneticiye ihtiyaç 

duyulacağι gibi analizler bu aşamada ortaya konmaktadιr. İşletme insan kaynağιndan 

diğer kaynaklarιna kadar tüm şartlarιnι belirlemekte, iş rotasyonu için uygun noktada 

olup olmadιğιnι tespit etmektedir. Kriz ya da küçülme dönemlerinde iş rotasyonu 

programlarιnιn askιya alιnmasι, çalιşanlarιn kariyer çizgilerinde ya da eğitim 

faaliyetlerinde duraksama hissetmesi elde edilmek istenen pozitif etkileri ortadan 

kaldιrmaktadιr. Bu nedenle, işletmenin iç ve dιş çevre şartlarιnι analiz ederek iş 

rotasyonu için kaynak ve kapasite durumunu ortaya koymasι gerekmektedir. İşletme 

analizinde ayrιca genel anlamda insan kaynaklarιnιn bulunduğu durum ile ilgili analiz 

de yapιlmaktadιr. Çalιşanlar arasιndaki destek ve güven düzeyi, insan ilişkileri, aidiyet 

duygusu, çalιşma hayatιndan memnuniyet ve işteki performans seviyeleri bir örgütte iş 

                                                 
280 Steffen, Reiner, “Die Berücksichtigung von Job Rotation und teilautonomen Arbeitsgruppen in der 
betriebswirtschaftlichen Produktions- und Kostentheorie”, Die Betriebswirtschaft, vol. 38, no. 3, 1978, 
pp. 421-433, p. 426. 
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rotasyonu sisteminin yayιlιp yayιlmayacağι ve nasιl kurgulanmasι gerektiği konusunda 

bilgiler vermektedir.  

2.2.2. Kişi Analizi Yapιlmasι 

İK Departmanι, kişisel değerlendirmeleri performans sonuçlarι ile elde 

etmektedir. Kişisel analiz, beklenen ve ortaya konan yetkinlikler arasιndaki farkιn analiz 

edilmesiyle yapιlmaktadιr. Bu farkιn sιfιr olmasι hiç iş rotasyonu olmayacağι anlamιna 

gelmemektedir. Buradaki sonuç, iş rotasyonunun kişisel anlamda uygulama amacιnι 

belirleyen bir sonuçtur. Farkιn nelerden kaynaklandιğι tespit edilmekte ve eğitim 

faaliyeti aşamasιna geçilmektedir.(bkz.Şekil 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Yetkinlik Bazlι Kişisel Analiz281 

Çalιşanιn performans değerlendirme sonucu elde ettiği değerlendirme puanι 

değerlendirme matriksine (Şekil 8) yerleştirilmekte ve orada kariyeri ve kişisel gelişimi 

ile ilgili kararlar verilmektedir.  

 

 

                                                 
281 Freiboth et.al., a.g.m., pp. 358-359. 
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Şekil 8: Değerlendirme Matriksi282 

Yukarιdaki matriksten de görüldüğü üzere, iş rotasyonu her bir dört noktaya da 

yerleştirilebilecek bir stratejidir. Performans değerlendirme sonucu düşük çιkan bir 

çalιşan dahi zayιf yönlerini geliştirmeye yönelik iş rotasyonu kararlarιnda yer 

alabilmektedir. Yetkinliklerden sadece biri bazιnda olumsuz bir değerlendirme 

yapιldιğιnda dahi, kişinin gelişimine ve kazanιlmasιna yönelik iş rotasyonu kararlarι 

verilebilinmektedir. 

2.3. İş Rotasyonu ile Ulaşılmak İstenen Hedeflerin Belirlenmesi 

Çalιşmanιn birinci bölümünde yer alan iş rotasyonu hedefleri işletmenin iş 

rotasyonu planlamasιna yön vermede belirleyici bir rol oynamaktadιr. İşletmenin 

belirleyeceği bu hedefleri hiyerarşik kademede de ayιrmak mümkündür. Örneğin, bir 

işletmenin mavi yakalιlar düzeyinde iş kazalarι, meslek hastalιklarι sayιsιnι düşürmek 

gibi bir amacι olduğunda oluşturulacak iş rotasyonu planι tamamen farklι olmaktadιr. 

Hedefler doğrultusunda bireyler bazιnda belirlenen iş rotasyonu planlarι da 

değişmektedir. Yönetici adayι havuzu oluşturmak ve bu havuzdakileri bir yönetici 

olarak yetiştirmek gibi bir hedef seçilmesi, bundan sonra sayιlacak herbir iş rotasyonu 

uygulamasι aşamasιnιn bir önceki örneğe oranla daha farklι bir şekilde ele alιnmasιna 

neden olmaktadιr.  

 

 

                                                 
282 Uluslararasι bir firmanιn eğitim kataloğundan alιnmιştιr. 
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2.4. İnsan Kaynaklarι Planlamasιnιn Yapιlmasι  

İK Planlamasιnιn yapιlmasιnιn buradaki amacι, bilinen planlama şekli 

içerisinde, personel gereksinmesinin dengelenmesi ile birlikte ileride işletmenin kaç 

yöneticiye ihtiyaç duyacağιnιn belirlenmesi; gelecekte yaşanmasι olasι teknolojik 

gelişmelerle bu teknolojileri kullanacak mavi ve beyaz yakalι personelin sayιsιna ve 

eğitimine karar verilmesidir. Buradaki planlar ilerde belirlenecek olan kişisel bazda 

rotasyon planlarιna yön vermektedir. Kimlerin yönetici potansiyeli havuzunda olduğu 

ya da kaç teknisyene sahip olunduğu buradaki planlar doğrultusunda ortaya 

çιkartιlmaktadιr. 

2.5. İş Rotasyonu Uygulamasına Dahil Edilecek İşgörenlerin Seçimi 

Uygulamaya dahil edilecek işgörenlerin seçimi, kişisel analiz sonucunda işletme 

hedeflerinin de belirlenmesi ile rotasyona dahil olacak işgörenlerin seçimine karar 

verilmesidir. En başιndan işler tanιmlanmιş ve işlerin ne istediği belirlenmişti. Daha 

sonra kişiler analiz edilmiş ve bu çalιşanlarla neler yapιlabileceğine karar verilmişti. 

Son aşamada da, işletme amaçlarι (genel ya da hiyerarşik kademe düzeyinde) 

belirlenerek bu amaçlara uygun iş rotasyonu planlarιna doğru gidilmektedir. Kιsaca 

denilebilir ki, işletme elindeki malzemelerle ulaşmak istediği noktaya göre (işletme ve 

kişisel bazda) farklι farklι planlar oluşturmaktadιr. Bu planlara uygun rotasyona tabi 

tutulacak mavi yakalι ya da beyaz yakalι işgörenlerin ve hatta yöneticilerin seçiminde 

objektiflik ilkesine dikkat edilmelidir. Herkes, arzu ettiği yere gitmek ya da departman 

yöneticileri sadece istedikleri kişilerle çalιşmak isteyecekleri için ‘adam kayιrmanιn’ 

önüne geçebilmek amacιyla işgören seçiminin prosedürlerle ya da performans sonuçlarι 

ile ilişkilendirilmiş olmasι gerekmektedir.283 İş rotasyonuna dahil edilecek üyelerin 

belirlenmesindeki bir temel esas da, çalιşanlarιn iradelerine başvurulmasιdιr. Sisteme 

dahil olmak istemeyen kişiler zorlanmamalι; ancak, onlara uygulama ile ilgili 

kafalarιndaki soru işaretlerini yanιtlayιcι bilgiler verilmelidir. Örneğin, Kanada’da 

faaliyet gösteren GM (General Motors) firmasι, üretim bandιnda çalιşan mavi 

yakalιlarιnι iş rotasyonuna tabi tutmadan önce onlarιn görüş ve isteklerini almaktadιr. 

Burada da görülmüştür ki, bazι işgörenler iş rotasyonuna istekliyken bazιlarι isteksiz 

                                                 
283 Bennett, a.g.m., p. 9. 



 118

davranmιşlardιr. Ancak bilgilendirmeler sonucunda çalιşanlardaki istek düzeyi de 

arttιrιlmιştιr.284  

Kendi ülkeleri dιşιnda görev alacak çalιşanlarιn bu karara uygun olup olmadιğι, 

mesleki yeterliliklerinin yanι sιra, büyük ölçüde gidilecek ülkedeki yerel yaşam ve 

çalιşma koşullarιna ve isteklilik durumlarιna göre belirlenmektedir. Bu nedenle adaylar 

çok dikkatli bir şekilde seçilmekte ve görevlerine sιkι bir şekilde hazιrlanmaktadιrlar. 

Uluslararasι boyuttaki bir rotasyon uygulamasι için eleman seçimindeki en temel kritik 

noktalardan bir tanesi de yabancι dil konusudur. Genelde uluslararasι pazarlarda faaliyet 

gösteren işletmeler elemanlarιnιn, özellikle uzman ve yönetici seviyesindeki 

personelinin en başta ‘ingilizce’ iletişim kurabilmesini talep etmektedir. Ayrιca gidilen 

ülkenin de dilinin öğrenilmesi, buna istekli olunmasι da iş rotasyonuna dahil edilecek 

çalιşanlarιn seçim ve atama kriterlerinin başιnda gelmektedir. 

Bazen de iş rotasyonuna tabi tutulacak işgörenlerin seçiminde, üst yönetim ya da 

İK Departmanι’nιn kararlarιnιn yanι sιra çalιşanlarιn da talepleri ya da istekleri göz 

önüne alιnmaktadιr. Çalιşanιn performansιna, bilgi ve beceri düzeyine göre bu talep ve 

görüşler değerlendirilmekte; bunun sonucunda da, iş rotasyonu uygulamasι kararι 

alιnabilmektedir. Bu tür taleplerin gelme sebebi, çalιşanιn bölümündeki iş 

arkadaşlarιndan ya da şefinden memnun olmamasι ya da bir terfi beklentisi içerisinde 

olmasιdιr. Bu tür bir uygulama pek yaygιn olan bir uygulama çeşidi değildir.  İş 

rotasyonunun prensibinde, işletmenin iş rotasyonu ile ilgili hedefler ortaya koymasι ve 

çalιşan için de bir kariyer planι oluşturmasι ve bunu işletme hedefleri ile bütünleştirmesi 

gelmektedir.285 Kişisel sιkιntιlar, performans değerlendirme görüşmelerinde dile 

getirilmekte ve öncelikle başka yollarla çözüm aranmasι yolu tercih edilmektedir.  

Şekil 9’dan görüleceği üzere, iş rotasyonu kararlarι sonuçta işgören 

performansιnι ve işletme verimliliğini etkileyen bir süreçtir. İş rotasyonu uygulamasιna 

kimlerin dahil edileceği, iş rotasyonu sιklιğι ve hangi departmanlarιn, hangi işlerin bu 

uygulamada yer alacağι kararlarι uygulamadan olumlu sonuçlar alιnabilmesi açιsιndan 

kritik evreler olarak gözükmektedir. Burada tekrar vurgulanmalιdιr ki, her bir aşama 

                                                 
284 Vezina, a.g.e., p. 2. 
285 Jaturanondo - Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1838. 
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için, özellikle işgören seçimlerinde, prosedürler oluşturulmasι direkt olarak kişilerin 

adalet duygusunu etkileyen konulardιr. Şu da unutulmamalιdιr ki, işletmeler bazen ne 

kadar sistematik ve planlι uygulamalar yapsalar da algιlanacak adalet duygusu kişiden 

kişiye değişebilmektedir. İş rotasyonuna dahil edilecek işgörenlerin seçiminde kimin 

hangi işe yerleştirileceği de eşleştirilmeye çalιşιlιrken, açιk pozisyonlarιn, görevlerin 

intranet aracιlιğι ile tüm işletme çalιşanlarιna duyurulmasι da uygulamaya pozitiflik 

katabilmektedir. Çalιşanlara bu tür teknik bir destek sağlanmasι çevresel faktörlerin 

içerisinde yer almaktadιr. Çevresel faktörlerde ele alιnan kültürel normlarιn sonucu, kişi 

bulunduğu ortama ve ilişki yapιlarιna bağlι olarak iş rotasyonu kararlarιnιn adil ve 

doğru olup olmadιğι inancιna da varabilmektedir. Örneğin, personel ile amirler arasιnda 

ilişkilerin mesafeli olduğu bir kültürde zaten alιnan kararlar çalιşan tarafιndan çok 

fazlasι ile yorumlanmamaktadιr.286  

 

Şekil 9: İş Rotasyonu Kararlarιna Yönelik Algιlanan Adalet Duygusu ve 
Tepkiler Modeli287 

 

                                                 
286 Burke – Moore, a.g.m., pp. 132-134.. 
287 Burke – Moore, a.g.m., p. 132. 
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İş rotasyonuna dahil edilecek kişiler belirlenirlen bilgi teknolojilerinden de 

yararlanιlmaktadιr. Daha önceden oluşturulmuş yazιlιm programlarιna kişisel tüm 

bilgiler girilmektedir. Aşağιda sözü edilen karar alma kriterleri ve kişisel bazda 

puanlamalarι belirlendikten sonra öncelikli ve de alternatif çalιşanlar ortaya 

konmaktadιr. Bununla birlikte, amirlerin, çalιşma arkadaşlarιnιn ve kişilerin kendi 

düşünceleri de ele alιnmaktadιr. Ancak şu da belirtilmelidir ki, işletme içerisinde adalet 

sağlamak için tüm işgörenlerin iş rotasyonuna dahil edilme gibi bir şartιn işletme 

yönetimi tarafιndan kabul edilmemesi gerekmektedir. Özellikle iş rotasyonunun 

motivasyonu ve iş yapma nitelik ve becerisini arttιrdιğιna yönelik inanç bazι yönetim 

kararlarιnι tüm işgörenleri bu sürece dahil etme yönüne itebilmektedir. Yapιlan 

araştιrmalar da göstermiştir ki, uygun olmayan iş rotasyonu kararlarι işletme içerisinde 

daha çok patalojik, fonksiyon içi şikayetlere, depresyon ve kazalara neden olmuştur. 

Burada şüphesiz, daha sonra da bahsedileceği üzere, kişinin isteği ön plana çιkmakta; 

uygun görülen aday dahi isteksiz olduğu iş rotasyonu kararι sonucunda bazen zarar 

görebilmektedir.288  

2.5.1. İş Rotasyonu Uygulamasına Dahil Edilecek İşgörenlerin Kriterler 

Bazιnda Seçimi 

Rotasyona tabi tutulacak işgörenlerin seçiminden genellikle İK Departmanι 

sorumlu olmaktadιr. Bazι firmalarda da bu üst yönetim tarafιndan oluşturulan bir komite 

tarafιndan sağlanmaktadιr. Bu komitede üst yönetimden bir temsilci bulunduğu gibi İK 

Departmanι uzmanlarι ve firmadaki herbir bölüme ait yetkili kişiler de komiteye 

katιlmaktadιr. İşgörenler arasιnda karar verilirken, iş ve çalιşan profilleri 

karşιlaştιrιlmakta ve bu yönde kararlar alιnmaktadιr. Bu süreçte genelde yararlanιlan 

kaynaklar, işgörenlerin özgeçmişleri ve iş rotasyonu talep formlarι; performans 

değerlendirme, test ve mülakat sonuçlarι; ve son olarak, sözlü mülakat 

değerlendirmeleridir. Son karar alιnιrken göz önüne alιnan iki ana karar kriteri 

bulunmaktadιr: sözel ve sayιsal karar kriterleri. Bu karar kriterlerine ait çok çeşitli alt 

kriterler de bulunmaktadιr. Aşağιda bu kriterlere yer verilmektedir.  

 

                                                 
288 Vezina, a.g.e., p. 4; Freiboth et. al., a.g.m., p. 357. 
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2.5.1.1. Sözel Karar Alma Kriterleri 

İş rotasyonu uygulama sürecinde, uygulamaya dahil edilecek işgörenlerin 

seçiminde son karar verilmeden önce seçimi yapan kişi ya da kişilerce bazι kriterler göz 

önüne alιnmaktadιr. Bunlardan bir tanesi sözel kriterler başlιğι altιnda sayιlan, 

işgörenlerle yapιlan mülakat sonuçlarι, işgörene ait özgeçmiş ve amirlerce sahip olunan 

kişi hakkιndaki fikir, görüş ve intibalardιr. Sözel kriterlerin ele alιnmasιnda daha çok 

seçim yapan kişilerin kendi iradeleri ve düşünceleri söz konusu olmaktadιr. Belgeler 

değerlendirildikten ve görüşler paylaşιldιktan sonra komite üyeleri aralarιnda tartιşarak 

değerlendirme yapmakta ve bir sonuca varmaktadιrlar. Sonuç olarak, o kişinin rotasyon 

için uygun olup olmadιğι bir ölçüde tespit edilmektedir.289 

2.5.1.2. Sayιsal Karar Alma Kriterleri 

İş rotasyonu uygulama sürecinde iş rotasyonuna tabi tutulacak işgörenlerin 

seçiminde ve iş rotasyonu programιnιn hazιrlanmasιnda karar alιcιlar, “hangi işgörenin” 

“hangi işe” uygun olduğunu tespit etmek için bazι sayιsal değerlendirmeler 

yapmaktadιrlar. Herbir işgören için bir ‘kriter listesi’ oluşturulmakta ve herbir kritere bir 

ağιrlιk puanι verilmektedir. Bu kriterler üzerinden sayιsal verilerle değerlendirilen 

işgören, sonuçta bir sayιsal değer elde etmekte bu da onun iş rotasyonu için ne kadar 

uygun olduğunu göstermektedir. Ancak bu kriterler, işin profilinden beklenilen 

yetkinlikleri göstermemektedir. Burada söz konusu olan kriterler için, kişinin bir 

anlamda iş rotasyonuna uygunluğunu tespit eden kriterlerdir denilebilinir. Listenin 

başιnda yer alan ‘bilgi, beceri ve yetkinlikler’ daha önce de belirtilen kişi analizindeki 

standart performans kriterlerinin ölçüsünü belirtmektedir. Bu veri ilgili sonuçlarιnι 

kişiye ait yapιlan performans değerlendirme aşamasιndan almaktadιr. Kişi sadece ve 

sadece temel ve teknik yeterliliği ile iş rotasyonu açιsιndan ölçülemeyeceği için diğer 

kriterler de belirlenmiştir. Bu uygulama kriterlerin ağιrlιk puanlarιnι belirlemek 

uygulamasι açιsιndan zor bir seçenektir. Karar listesinde bulunan ve sayιsal olarak 

değerlendirilen kriterler şunlardιr:290 

                                                 
289 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1838. 
290 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1839. 
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a. Bilgi, beceri ve yetkinlikler: Bu kriter, yabancι dil seviyesi, bilgisayar 

operasyonlarι, programlama, analitik beceri, istatistiksel analiz.. gibi tüm 

genel ve teknik beceri ve yetkinlikleri kapsamaktadιr. Buradaki beceri 

grubu işe alιm kriterlerinde ve performans değerlendirmede yer alan 

başlιklardιr. Çalιşanlarι, değişen çevre koşullarιnda örgüt ve iş yapιlarιna 

göre yeniden değerlendirmek ve ona göre bir rotasyon ve kariyer planι 

yapmak kararlarιn etkinliğini arttιrmaktadιr.  

b. Bir işte çalιşma süresi: Bu kriter de bir çalιşanιn bulunduğu pozisyonda 

ne kadar süredir çalιştιğιnι göstermektedir. Bu veri aynι zamanda kişinin 

o işle ilgili detaylarι, becerileri yeteri kadar öğrenip öğrenmediğini; iyi 

bir tecrübe kazanιp kazanmadιğιnι ve verimlilik eğrisinde nerede 

olduğunu da işaret etmektedir. Çünkü, bir işgören işinde doyum 

noktasιna ulaştιysa ve o işte artιk monotonluk düzeyine çιkmaya 

başladιysa verimlilik ve performans eğrilerinde bundan sonra düşmeler 

yaşanabilmektedir.  

c. Kιdem: Bu kriter de işgörenin bir işletmede ne kadar süredir çalιştιğιnι 

göstermektedir. Kιdemi fazla olan ama terfi için potansiyel gözükmeyen 

bir çalιşan için iş rotasyonu kararι vermek o çalιşanιn iş tatminini ve 

motivasyonunu arttιrmak ve örgütsel bağlιlιğι pekiştirmek için iyi bir 

fιrsat olarak görülmektedir.  

d. Yaş: Çalιşanlarιn yaşlarι onlarιn çalιşma hayatιnda ne kadar zaman 

geçirdiklerinin de bir göstergesi olarak görülmektedir. Araştιrmalar da, 

bir işgörenin yaşça büyük olmasι bu kişinin iş hayatιnda daha fazla 

zaman geçirdiğini; karmaşιk ve beklenmedik olaylar karşιsιnda daha 

realistik davranιşlar sergileyebildiklerini ortaya koymaktadιr. Yaş aynι 

zamanda iş rotasyonu kararιna olumlu/olumsuz yaklaşmanιn da bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

e. Davranιş: Bu kriter, çalιşanιn sosyal davranιşlarιnι ölçen ve ortaya koyan 

bir kriterdir: Çalιşan, yeni bölümüne nasιl ve ne kadar sürede entegre 

olabilmekte; takιm çalιşmasιnda nasιl bir performans sergileyebilmekte 
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ve takιm arkadaşlarι ile nasιl ilişkiler yansιtmaktadιr?....gibi konular iş 

rotasyonu karar alma komitesi tarafιndan sayιsal skala üzerinden 

değerlendirilmektedir. 

f. Kişisel Karakteristikler: Bu kriter de, zaman yönetimi, düzenlilik, kişisel 

özgüven gibi kişisel karakteristikleri kapsamaktadιr. Kişisel karakteristik 

yapιsι çalιşanιn iş yapma şeklini, işteki performansιnι ve çalιşma 

arkadaşlarι ve yöneticileri ile ilişkilerini etkilemektedir.  

g. İstek: Çalιşanlarιn iş rotasyonu konusunda istekli olmalarι iş rotasyonu 

sürecinin etkin yürümesini sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesidir. 

Özellikle bazι işgörenlerde gözlemlenen, kendilerini tek bir işe 

sabitledikleri ve kişisel gelişim yönünde hiç bir çaba sarfetmeden o işe 

bağιmlι kalarak uzun yιllar geçirdikleridir. Değişim karşιtι olan bu 

işgörenlerin iş rotasyonuna önyargι ile bakmalarι iş rotasyonu için istekli 

olmadιklarιnι ortaya koymaktadιr. Bu tür çalιşanlarιn bilgi eksikliğinden 

ya da çekince duymalarιndan dolayι iş rotasyonuna uzak durmalarι 

verilecek eğitimlerle giderilebilinmektedir. Diğer bir taraftan, çalιşan 

istekli dahi olsa yeni işin gerektirdiği yeni çalιşma koşullarιnι 

beğenmeyebilmektedir. Örneğin, çalιşma yerinin degişmesi ya da bir 

Holding içinde farklι bir işletmeye gidecek olmasι gibi faktörler istekli 

çalιşanlarι dahi rotasyon konusunda tereddütlere sevk etmektedir. 

h. Hazιr Olma: Bir işgören, diğer bir işe geçmek için istekli olabilmekte 

ancak, iç veya dιş çevre koşullarι sebebiyle hazιr olamayabilmektedir. 

Örneğin, ailevi sorunlarιnιn bulunmasι ya da sağlιk sorunlarι yaşanmasι 

gibi nedenler çalιşanιn iş rotasyonu ile bir başka işe geçmesini ve 

konsantre olmasιnι etkileyecek faktörlerdir. Tüm bu detaylar karar alma 

komitesi tarafιndan incelenmektedir ve değerlendirilmektedir. 

i. Adaptasyon: Bir çalιşanιn kendisini yeni bir işe ne kadar çabuk adapte 

edebileceği de iş rotasyonu uygulama kararιnιn alιnmasιnda önemli bir 

kriterdir. Yukarιda da sözü edilen iç ve dιş çevre faktörler çalιşanιn 

adaptasyon sürecinin hιzι konusunda önem taşιmaktadιr. Yeni bir iş için 
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farklι bir şehre gitmek zorunda kalan bir çalιşan, ailesinden ayrι kalmasι 

durumunda yeni işine adapte olmakta zorluk çekecektir. Son üç konuda 

da (istek, hazιr olma ve adaptasyon) karar alma komitesinin kendi 

inisiyatifleri ile kriter ölçümüne gitmeleri oldukça zor gözükmektedir. 

Burada çalιşan ile yapιlacak mülakat ya da amirlerinden bu konularla 

iligili görüşler alιnmasι karar alιnmasιnι ve sayιsal değerlendirme 

yapιlmasιnι kolaylaştιrmaktadιr.  

Yukarιdaki karar alma kriterleri, mavi ve beyaz yakalι çalιşanlar için farklιlιk 

gösterebilmektedir. Özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde çalιşacak işçiler için 

kuvvetlerinin ya da sağlιk durumlarιnιn bu işe uygun olup olmamasι da oldukça 

önemlidir. Bazι çalιşanlar bilgi ve beceri bakιmιndan bir işe uygun olsalar dahi sağlιk 

problemleri yüzünden o işe uygun görülemeyebilmektedirler. 

Sözü geçen tüm kriterler, karar alma komitesi tarafιndan bir listeye 

aktarιlmaktadιr. Bu listede kriterler ve işletmede yer alan görevlere de yer 

verilmektedir. Yöneticilerin ve işletmedeki her bir bölümden gelen uzmanlarιn 

oluşturduğu komite hangi kriterin hangi işte ne kadar yoğunlukta ya da önem 

derecesinde olduğunu hesaplamaktadιr. Bu listeye bir çeşit iş rotasyonu kriterleri 

bazιnda “iş profilleri” listesi de denilebilinmektedir. Ağιrlιk dereceleri hesaplandιktan 

sonra, oluşturulacak ikinci bir liste ile işgörenler her bir görev için karar kriterleri 

bazιnda değerlendirilmekte ve ağιrlιk dereceleri ile çarpιlmaktadιrlar. Daha sonra herbir 

işgörene ait ortalama değer alιnmakta ve o iş için en çok hangi işgörenin ya da bir 

işgören için hangi işin uygun olduğu tespit edilmektedir. Bu tür bir değerlendirmeye 

360 derece performans değerlendirmesinden alιnan sonuçlar da kullanιlmaktadιr. 

Performans değerlendirme sonuçlarι bir önceki pozisyona ilişkin bilgi vereceğinden 

oluşturulacak bir komite ile bu sonuçlar ve yöneticilerin ve İK Bölümü uzmanlarιnιn 

değerlendirmeleri ve de iş rotasyonu için düşünülen pozisyon birlikte analiz 

edilmektedir. Komite tarafιndan yapιlan tüm bu analizlerin ortalamalarι alιnmaktadιr. 

Buradan çιkacak sonuçlar genel tabloya aktarιlmaktadιr. Ancak şu da vardιr ki, bir 

kişinin bazι pozisyonlar için yetersiz bilgiye sahip olduğunun gözükmesinin halinde o 

kişinin tamamen o görevde çalιşamayacağι anlaşιlmamalιdιr. Burada çιkan sonuç eğitim 
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ihtiyaçlarι için de kullanιlabilmektedir. Eğer bir çalιşanιn başka bir görev için 

potansiyele ve yeteneğe sahip olduğu düşünülüyorsa, bilgi konusundaki eksiklik eğitim 

ile de giderilebilinmektedir.  

Bir çalιşan için düşünülebilecek birden fazla pozisyon bulunabilmektedir. Bu 

nedenle, her bir işgören tüm işler için değerlendirildikten sonra en fazla hangi iş için 

uygun olduğu saptanmaktadιr. Eğer işletme tarafιndan firma ve çalιşan hedeflerini 

optimize eden bir karar alma modeli geliştirilirse, iş tatmini ve verimlilik hedefleri daha 

da arttιrιlabilinmektedir.291 

Yukarιda ele alιnan kriterler, iş rotasyonu uygulamasιnda karar alιmιnda etkin 

olabilmek ve istenen hedefe varmak için dikkate alιnan başlιca  kriterlerdir. Özellikle, 

“kişinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasι” karar kriterinin, firma performansιnι 

arttιrmaya olumlu katkιsιnιn olduğu yapιlan araştιrmalar tarafιndan da ortaya 

konmuştur. Ancak bu kriter, devlet sektöründeki organizasyonlarda göz ardι edilen bir 

faktördür. Özel ve devlet sektöründeki işletmeler iş rotasyonu uygulamasιnda aynι 

hedeflere ulaşmak amacιyla yola çιkmιş olsalar da, iki sektör arasιnda karar alma 

kriterleri ve ağιrlιklarι bakιmιndan farklιlιklar görülmektedir. Bu farklιlιğιn sonucu 

olarak da, hem kar ve performans bakιmιndan hem de müşteri memnuniyeti bakιmιndan 

farklar yaşandιğι da gözden kaçmamaktadιr.292  

2.5.2. İş Rotasyonu Uygulamasına Dair Eğitim ve Bilgilendirme 

Programlarιnιn Düzenlenmesi 

İş rotasyonu uygulamasι ile ilgili hem işgörenlerin hem de yönetim 

kademesindekilerin uygulama ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir. İş rotasyonu 

uygulamasιna dair eğitimin verilmesinin yanι sιra, rotasyonla gelinen yeni işe dair 

eğitimin de verilmesi gerekmektedir. Çalιşanlar –özellikle mavi yakalιlarιn 

rotasyonunda- yeni işlerinde işte kullanιlan yeni ekipmanla ve yeni bilgilerle ilgili 

                                                 
291 Edwards, J.R., “Person-Job Fit: A Conceptual Integration Literature Review and Methodological 
Critique”, International Review of Industrial and Organizational Psychology, in Cooper C.L. and 
Robertson I.T. ed., 1991, pp. 283-357, p. 353. 
292 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1847-1848. 



 126

eğitim ihtiyacι hissetmektedirler. Bu türlü bir eğitim ihtiyacιnιn İK Departmanι ve üst 

yönetim tarafιnda karşιlanmasι gerekmektedir.293 

2.5.2.1. İş Rotasyonunun Geneline Dair Tüm İşgörenlere Eğitim 

Verilmesi 

İş rotasyonu ile ulaşιlmak istenen hedeflerin neler olduğu işletme içerisindeki 

tüm çalιşanlara detaylι olarak aktarιlmalιdιr. Rotasyona tabi olan personelin geldikleri 

departmanlarda herhangi bir dιşlanma ile karşιlaşmamalarι; otonomluklarιnιn ve iş 

rotasyonu karar alma sürecine katιlιmlarιnιn kιsιtlanmamasι için iş rotasyonu sürecinin 

ve uygulanma biçimlerinin tüm işletme çevresine aktarιlmasι gerekmektedir. Sadece 

rotasyona tabi işgörenlerin değil diğer çalιşanlarιn da gerekli bilgilendirme 

toplantιlarιndan ve eğitim süreçlerinden geçirilmeleri gerekmektedir. Uygulamanιn tüm 

işletme personeli tarafιndan benimsenmesi çok önemlidir.294 

Öncelikle firma genelinde düzenlenecek olan toplantιlarda “Neden?” gibi 

karşιlaşιlacak sorulara yönelik olarak iş rotasyonunun hangi sebeplerle firma içinde 

uygulanmak istendiğinin ve sonuçta neler hedeflendiğinin açιklanmasι; iş rotasyonunun 

şirket içerisinde uyumlu ve bir şirket kültürü çerçevesinde uygulanmasιnι sağlayacak 

şekilde yapιlanmasι sağlanιlmalιdιr. Bu tür bir çalιşmanιn da uzman kişiler tarafιndan 

yürütülmesi gerekmektedir. Uygulamanιn özünde çalιşanlara aktarιlmasι gereken en can 

alιcι nokta, iş rotasyonunun ‘kişilere kariyer gelişim fιrsatlarι sunacağιnιn’ 

yansιtιlmasιdιr.295 İş rotasyonu sistemi bütün işletmeye yayιldιktan ve artιk bir yönetim 

tarzι haline geldikten sonra tek bir işgören için böylesi toplantιlarιn gereği 

kalmamaktadιr. Bu süreçte daha çok bireysel bilgilendirme yolu tercih edilmektedir. 

Ayrιca diğer bir amaç da, rotasyon dahilinde olmayan işgörenlerin eğitim 

planlamasιndan dιşlanmalarιnι önlemek ve performanslarιnιn ve gelişim çizgilerinin 

takip edilerek bu yönde eğitimlere tabi olmalarιnι sağlamaktιr. Olumlu gelişim gösteren 

ya da iş rotasyonuna dahil olmak isteyenler tekrar bu sayede sisteme 

katιlabilmektedirler. Diğer taraftan, iş rotasyonunun tamamen gizli kapιlar ardιnda 

                                                 
293 Clifton, a.g.m., p. 2. 
294 Clifton, a.g.m., p. 1. 
295 Weston, Scott, “A Dear Training at a Crossroads”, Workforce, http://www.workforce.com, 
20.01.2008. 
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yapιlmasι, yιllιk hedefler bazιnda neler getirdiğinin ve çalιşanlara neler kattιğιnιn 

paylaşιlmamasι rotasyon dιşιnda kalanlarιn uygulama hakkιnda olumlu düşünceler 

barιndιrmalarιnι engelleyebilmektedir. 

Özellikle iş rotasyonuna dahil olmayan işgörenler, hangi kriterlere göre bu 

seçimin yapιldιğιnι ve ilerde neler olacağιnι yönetimden duymak ihtiyacιnda 

olmaktadιrlar. Birebir düzenlenebilecek görüşmelerle, kişilerin gelişmeye açιk yönleri 

ifade edilebilir ve iş rotasyonuna tabi olmamaktan dolayι duyulan hayal kιrιklιğι da bir 

ölçüde bu sayede giderilebilinir. Olumsuz duygularιn önüne geçilmediği takdirde bu 

hava şirketin geneline yayιlabilmekte ve örgütsel vatandaşlιk duygularι zarar 

görebilmektedir.296 

Ayrιca, iş rotasyonu uygulamasιna dahil olmamιş çalιşanlarιn bundan dolayι 

hissedecekleri geri planda kalma duygularιnι, mentorluk çalιşmalarι ve bir takιm 

eğitimlerle gidermek de mümkündür. Bu kişilerin mentorluk aktivitelerine katιlmalarι, 

yeniden “gençleşmelerine” ve de bir “suçlu” olmaktan çok öğretici bir konuma 

geçmelerine neden olmaktadιr. Bu çalιşanlarιn, rotasyon edilmiş yeni çalιşma 

arkadaşlarιna yardιmcι olmak durumunda olmalarι, iş yüklerini arttιracağιndan ve yeni 

ilişkilerin arada çatιşmalar yaratacağιndan zaman yönetimi, stres yönetimi ve çatιşma 

yönetimi gibi eğitimlere tabi tutulmalarι yerinde olacakιr. Bunlara ek olarak, işletme 

genelinde iş rotasyonu uygulamasιndan duyulan memnuniyeti ölçmek ve uygulama 

sürecine ilişkin düşünceleri almak üzere bir anket çalιşmasι da yapιlabilinmektedir. 

Yine rotasyona tabi tutulmamιş işgörenlerin özel eğitim gruplarιna dahil edilerek kişisel 

gelişimlerinden uzaklaşιlmamasιnιn da sağlanmasι gerekmektedir. Unutulmamalιdιr ki, 

örgütsel adaletin etkinleştiği nokta, kişilerin işletme kararlarιnιn ve kariyer gelişim 

fιrsatlarιnιn uygun yönetilmesi ve dağιtιlmasι ile ilgilidir.297 

2.5.2.2. Yeni İşe Dair Teknik Eğitim Verilmesi 

Yeni işe dair teknik eğitimin verilmesi genelde çalιşanlara ait rotasyon planlarι 

belirlendikten sonra yapιlmaktadιr. Herbir işgören bulunduğu görevin ve pozisyonun 

dιşιnda bir göreve rotasyon aracιlιğι ile aktarιldιktan sonra yeni işine ait teknik 

                                                 
296 Burke – Moore, a.g.m., p. 145-146. 
297 Burke – Moore, a.g.m., p. 132-133. 
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konularda eğitim ihtiyacι hissetmektedir. Her ne kadar iş rotasyonu kararlarι verilirken, 

kişinin geçmiş işindeki performans düzeyine ve teknik bilgi ve becerisine bakιlsa da, 

herhangi bir motivayon düşüklüğüne ya da iş kazasιna sebep olmamak için ek bir teknik 

eğitim veya tanιtιcι eğitime tabi tutulmalarι gerekmektedir. Bu tür eğitimler, özellikle 

maliyetli ve zaman alιcι olduklarιndan yöneticiler tarafιndan iş rotasyonunun en 

maliyetli kalemleri olarak gözükmektedir. Ancak, araştιrmalar da göstermiştir ki, bu 

eğitimler sayesinde adaptasyon süresi hιzlanmakta ve verimlilik artmaktadιr.298 Bu tür 

teknik eğitimlerin kamu sektöründeki iş rotasyonu uygulamalarιnda seyrek kullanιldιğι 

görülmektedir. Kamu sektöründeki çalιşanlar, kendi kendilerine ya da çok küçük 

yardιmlarla yeni işlerine adapte olmaktadιrlar. Bu nedenledir ki, kamu sektörlerinin 

dünya çapιndaki verimlilik oranlarι da gayet düşük çιkmaktadιr. 

2.5.2.3. Çalιşanlarιn İş Rotasyonu Uygulamasιna Dair Görüşlerinin 

Alιnmasι 

Kariyeriyle ilgili karar alma sürecine bizzat katιlan adayιn işine ve örgüte 

bağlιlιğιnda artιş gözlenmektedir. Çalιşanlarιn görüşlerine, sisteme dahil olmalarιndan 

önce olduğu gibi, yιllιk performans görüşmelerinde ve uygulama sιrasιnda tecrübelerini, 

yaşadιklarιnι ve fikirlerini alma çerçevesinde başvurulmalιdιr. 

Almanya’da otomotiv endüstrisinde takιm çalιşmalarι ile ilgili yapιlan bir 

araştιrmada, iş rotasyonu kararlarι ile ilgili konularda işletme yöneticilerinin çalιşanlarιn 

düşüncelerine başvurmadιklarι ve kararlarιn şeffaf alιnmadιğι tespit edilmiştir. Halbuki, 

çalιşanlar, yöneticilerinden bu kararlara katιlma beklentisi içine girmektedirler. 

Çalιşanlarιn kendi düşüncelerinin ve sosyal ve teknik becerilerine ait fikirlerinin 

alιnmasι gerekliliği çalιşanlarca da ortaya konmuştur.299   

2.6. Rotasyon Programının Hazırlanması 

İş rotasyonu programιnιn hazιrlanmasιnda bazι yazarlarιn görüşlerine göre sabit 

bir plan oluşturmak mümkün değildir. Globalleşen ve rekabetçi bir ortamda işletmeler 

günümüzde sürekli yeniden yapιlanma ve projeler içinde bulunmaktadιrlar. Bu nedenle 

                                                 
298 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1842. 
299 Wehner, Theo – Rauch, Klaus-Peter, “Evaluation von Gruppenarbeit in der Automobilindustrie: 
Quantitative Befunde zu Reaktionen und Meinungen”, Arbeit, vol. 2, no. 3, 1994, pp. 132-149, p. 146. 
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de, sabit bir iş rotasyonu programι hazιrlansa da, ileride ne gibi gelişmeler olacağι 

şimdiden kestirilemediğinden bu plana tamamen uymak imkansιz gibi gözükmektedir. 

Bunun sonucunda, kariyer planlarιnι belli aralιklarla gözden geçirmek, revize etmek ve 

çok uzun vadeli yapmamak yerinde olmaktadιr.  

İşletmeler bünyelerindeki farklι hedef gruplarιna yönelik aşağιdaki gibi farklι iş 

rotasyonu stratejileri ve programlarι geliştirebilmektedirler.  

Tablo 6: Hedef Gruplarιna Göre Hazιrlanan İş Rotasyonu Programlarι 
Hedef Gruplarι İş Rotasyonu Programι Stratejileri Rotasyon 

Süreleri 
Yönetici Adaylarι • Terfi edilme oranι iş rotasyonu oranι ile eş 

değer tutulmaktadιr.  3-5 yιl 

Yeni Işe Girenler • Şirkete kazanιmlarιnι arttιrmak için, iş 
rotasyonuna tabi olmaktadιrlar.  
• İş rotasyonu ile uygun bölümlerin ve işlerin 
bulunmasι amaçlanmaktadιr. 

8-9 ay 

Yüksek 
Performans Sahibi 
Çalιşanlar 

• Motivasyonlarιnι arttιrmak için iş rotasyonu 
uygulanmaktadιr.  
• Geçici olarak bir üst pozisyondaki işe ya da 
kendilerini geliştirecekleri başka bir bölüme 
gitmektedirler. 

1-3 yιl 

İŞLETME 

Kιdemliler • İş tatminini arttιrmak; yeni bakιş açιsι 
kazandιrmak amacιyla farklι bölümlerde 
çalιşmalarι sağlanmaktadιr. 

1-5 yιl 

Yukarιdaki tabloda işletme içerisinde yer alan farklι çalιşan gruplarιna ve bu 

gruplara ait uygulanan iş rotasyonu programlama stratejilerine yer verilmiştir. Yönetici 

adaylarι için iş rotasyonu ile birlikte yönetsel ve örgütsel becerilerinin artmasι işletme 

açιsιndan oldukça önemli sayιlmaktadιr. Bu nedenledir ki, herbir iş rotasyonu 

sürecinden sonra yönetici adayι değerlendirilmekte ve atamasι ona göre yapιlmaktadιr. 

Şirkette yeni işe başlayanlar için de ilk olarak oryantasyon eğitimlerinin verilmesi ve 

kendilerinin farklι bölümlerde çalιşmasι organizasyonel bakιş açιlarιnι geliştirici bir 

unsurdur. Yüksek performans sahibi çalιşanlar için de artι performanslarιnιn bu şekilde 

ödüllendirilmesi iş rotasyonu uygulama stratejilerinden bir tanesidir. Uygulama 

stratejilerinde dikkat edilmesi gereken nokta, düşük performanslι çalιşanlarιn ve 

kιdemlilerin de uygulamaya dahil edilmesidir.  

İş rotasyon programlarι işletme genelinde ve kişisel bazda yapιlιrken özellikle 

büyük işletmelerin yararlanabileceği önemli bir kaynak simulasyon programlarιdιr. Bu 

tür programlar sayesinde çok farklι girdilerle nasιl sonuçlar elde edileceği 

gözlenebilmekte ve programda ortaya çιkan aksaklιklarιn gerçekte yaşanmamasι için 
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önlemler alιnabilmektedir. Planlarιn, hazιrlanmasι aşamasιnda yazιlιm programlarιndan 

yararlanmak, İK departmanιnιn da iş yükünü azaltmaktadιr. En önemlisi, her türlü 

bilgiler kayιt altιna alιndιğι ve insan hatalarι minimize edildiği için yazιlιm 

programlarιnιn kullanιlmasι iş rotasyonu tekniği uygulamasι çιktιlarιnι da olumlu yönde 

etkilemektedir.300 İş rotasyonu programlarιnιn hazιrlanmasι konusunda yapιlan literatür 

araştιrmalarιnda sayιsal yöntem bilimcilerin ortaya koyduklarι çok çeşitli makalelere 

rastlanmιştιr. Buradan da anlaşιlacağι üzere, programlarιn hazιrlanmasι hem bir 

personel yönetimi konusu hem de bir matematiksel bir konudur. Çalιşma konusu İKY 

çerçevesinde incelendiğinden bu türlü uygulamalι matematik ve hesaplama konularιna 

çok ayrιntιlι yer verilemeyecektir. Ancak edinilen kaynaklardan kιsaca bahsetmek 

gerekirse, özellikle mavi yakalιlarιn iş rotasyonu programlamalarιnda (çalιşanlarιn ve 

rotasyon sürelerinin belirlenmesinde) Integer Programlama’dan ve Genetik Algoritma 

Programlarι’ndan yararlanιlmaktadιr. Bu konuda sayιsal bilimler dalιnda yapιlmιş çokca 

literatür çalιşmasι bulunmaktadιr. Sayιsal ve teknik alanlarιn da bu konuya ağιrlιk 

vermelerindeki sebep, iş rotasyonu planlarι ile bir bakιma iş çalιşma saatleri 

belirlenmekte ve bu da işletme karlιlιğιnι sağlayan en önemli bileşenlerden biri olarak 

görülmektedir. Bilinmektedir ki, etkin bir iş rotasyonu, yönetim ve verimlilik 

hesaplarιndaki maliyet oranlarιnι düşürmektedir. Ayrιca, bu sayede öncelikle mavi 

yakalιlarιn iş güvenliği sorunlarι da en aza indirgenmektedir.301 İş rotasyonunun 

bilgisayar ortamιnda programlanmasιnιn getirilerinden biri de özellikle hizmet 

sektöründe yaşanan hareketlilik ve anlιk değişen müşteri talepleri karşιsιnda personel 

planlamasιnιn ve rotasyon planlarιnιn kolayca revize edilebilinmesidir.  

İşgörenlerin sistemden memnuniyet duymalarιnι sağlamak için kendileri 

arasιnda örgütsel adaletin sağlandιğιndan emin olmalarι ve rotasyonun bir plan 

dahilinde gerçekleştirildiğini de bilmeleri gerekmektedir.302 Genel olarak bu 

programlamalarιn yararι denilebilir ki, zamanlama ile üretim akιşιnιn verimlilik ve iş 

güvenliği arasιnda bir denge yaratmasιdιr. Kιsacasι, etkin bir iş rotasyonu ile iş kazalarι 

                                                 
300 Zoethout, K. - Jager., W. - Molleman, E. “Job Rotation: Emergent process or designed construct”, 2nd 
European Social Simulation Association, Valladolid, Spain, Sept. 16-19, 2004, p. 2. 
301 Carnahan, Brian J.- Redfern, Mark S.- Norman, Bryan, “Designing safe job rotation schedules using 
optimization and heuristic search”, Ergonomics, vol. 43, no. 4, 2000, pp. 543-560, p. 543-544. 
302 Hatvany - Pucik, a.g.m., p. 475. 
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hafiflemekte ve belli bir zamanda elde edilmesi gereken çιktι da verimli bir şekilde 

alιnabilmektedir.  

2.6.1. Kişisel Rotasyon Programιnιn Hazιrlanmasι 

İş rotasyonu ile ilgili kararlar alιnmadan önce işgörenin de  kararιna 

başvurulmasι sistemin etkin işlemesine neden olmaktadιr.303 Kişisel kariyer 

programlarιnιn oluşturulmasι sιrasιnda, çalιşanlara kişisel teşvik hedefleri 

sunulmaktadιr. Bu hedefler kişisel bazda değişiklik gösterdiği gibi hiyerarşik bazda da 

farklιlιk arz etmektedir. Planlar tamamen kişiye özel hale getirilmekte; onun gelişim ve 

geleceği için tasarιmlar yapιlmaktadιr. Ayrιca bu planlar içerisinde terfi kararlarι da yer 

almaktadιr. Terfi ve iş rotasyonu, daha önce de belirtildiği gibi, her ne kadar birbirinden 

farklι kavramlar olsalar da, terfi iş rotasyonu içerisinde, iş rotasyonu da terfi içerisinde 

yer almaktadιr. Kişisel hedefler konarken, özellikle yönetici adaylarι söz konusu ise, bir 

üst seviyeye geçmeleri için hangi hedefleri gerçekleştirmiş olmalarι gerektiği iş 

rotasyonu planlarι dahilinde yer almaktadιr. 

Kişisel rotasyon programlarιnιn hazιrlanmasιnda dikkat edilecek önemli bir 

nokta, bir işin bir çalιşan için uygun görülse dahi o çalιşanιn kimlerle çalιşacağιnιn da 

altιnιn çizilmesi gerektiğidir. Özellikle üretim alanιnda yüksek riskli birimlerde çalιşan 

tecrübeli işçiler ile yeni işe başlayanlar ya da farklι fiziksel güce sahip işgörenler 

arasιndaki dengesizlik gerilimin artmasιna ve işin iyi ortaya konamamasιna neden 

olmaktadιr.304 

2.6.1.1. Kişisel Kariyer Planlamasιnιn Oluşturulmasι  

Kişisel hedeflerin, departman hedeflerinin ve organizasyon hedeflerinin 

eşleştirilmesi ve buna uyumlu bir orta noktanιn bulunmasι etkin kariyer planlamasιnιn 

hedefleri olmuştur. Kariyer stratejileri saptanιrken, çalιşanlarιn bireysel beklentileri ve 

bu konudaki çabalarι dikkate alιnmaktadιr. Kişinin geleceği ile ilgili beklentiler ile 

firmanιn beklentileri uyum içinde olmalιdιr. Örgütün tek başιna, bir birey üzerinde 

odaklandιğι bir kariyer planlamasι ne denli yanlιşsa; kişinin sadece kendi kendine bir 

kariyer hedefi yapιp, kariyer planlamasι oluşturmasι da o denli yanlιş olmaktadιr. 
                                                 
303 Bennett, a.g.m., p. 7-8. 
304 Vezina, a.g.e., p. 6. 
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Kariyer planlamasι sadece kişinin rotasyon edileceği görev ya da kazanacağι ünvan 

sayιsι olarak görülmemeli; aynι zamanda, çalιşan için bir gelişim planι olarak da göz 

önüne alιnmalιdιr. Çalιşanlar bu plan doğrultusunda terfi ve transfer sistemine dahil 

olmaktadιrlar. 305 

Kariyer planιnιn oluşturulmasι iş rotasyonunun en önemli basamaklarιndan bir 

tanesidir. Buna kιsaca, işgören ve işletme arasιnda yapιlan anlaşma da denilmektedir. 

Bu anlaşmada esas olan, işgörenin ilerleme noktalarιnιn belirlenmesi; işgörenin kişisel 

hedeflerinin göz önüne alιnmasι ve de iş rotasyonu ile hangi tip becerilerin 

geliştirileceğine karar verilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalιşmanιn 

“İş Rotasyonu Yararlarι” kιsmιnda da belirtildiği gibi, kişisel potansiyelin de ortaya 

çιkartιlmasι hedefidir.  Kişi kendini ilerleme noktasι olarak kişisel potansiyelinin 

dιşιndaki yerlerde görebilmektedir. Ancak iş rotasyonu sonucunda ortaya çιkan tabloda, 

çalιşanιn belirlenen hedeflerin aksine farklι alanlarda başarιlι olduğu ortaya 

çιkabilmektedir. Bu nedenle kariyer planι, performans değerlendirmeleri sonucu 

güncellenebilir olmalιdιr.306 

Kariyer planlarι hazιrlanιrken, herbir çalιşan için iş seçiminin yapιlmasι 

gerekmektedir. İşlerin seçiminde, “objektif değer” ele alιnmaktadιr. Objektif değer, kişi 

ve işin birbirine uyumu; birbirinden çok farklι olmamasι demektir. Karar alma sürecinde 

etkili olan yöneticiler ya da uzmanlar kariyer planlamasιnda önyargιlι ya da taraflι 

davranabilmektedirler. Bundan kaçιnmak ve işletme verimliliğine katkι sağlamak için 

karar alιcιlarιn objektif değer esasιyla değerlendirme yapmalarι gerekmektedir. Bir 

işletmede ne kadar fazla çalιşan sayιsι varsa iş rotasyonu planlama karmaşιklιğι da o 

derece artmaktadιr.307 

Aşağιdaki şekilden de görüleceği üzere, Japonya’da öncelikle yeni mezun 

adaylar, firmanιn kültürünü anlamasι ve misyon, vizyon, hedefler ve ürünler hakkιnda 

bilgi sahibi olabilmesi açιsιndan teknik bilgi eğitimine tabi tutulmaktadιrlar. Aday 

yaklaşιk oniki ay boyunca sιnιf içi teknik eğitimler almakta ve işletmeyi tanιmaktadιr. 

Daha sonra aday, farklι departmanlarda ya da üretim süreçlerinde çalιşmaya 
                                                 
305 Aytaç, 1998, s. 65. 
306 Cheraskin – Campion, a.g.m., p. 36. 
307 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1846. 
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başlamaktadιr. Bu süre de altι ya da dokuz sene sürmektedir. Sürenin sonunda çalιşan 

tekrar bir teknik ve yönetsel eğitime katιlmakta ve terfi ederek bir üst noktadan ustabaşι 

ya da uzman ya da teknik asistan olarak bir departmanda göreve başlamaktadιr. Bu 

görev sιrasιnda birey, belli aralιklarla yönetsel ve teknik beceri eğitimlerine 

gönderilmekte ve ortaya koyduğu performans neticesinde rotasyon edilmekte ve 

çalιştιğι bölüm değiştirilmektedir. Belli süreler sonunda olumlu performans sergileyen 

çalιşanlar terfi ettirilmektedir.308 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Japonya’da İş Rotasyonu Planlamasι309 

Kişisel rotasyon planι her bir yöneticinin kendi geçmişine, tutum ve 

davranιşlarιna, beklentilerine, ihtiyaçlarιna, yetenek ve becerilerine, bilgi düzeyine ve 

gelecek hedeflerine uygun olmalιdιr. Tüm yöneticiler için tek bir rotasyon planιnιn 

uygulanmasι doğru bir uygulama değildir. Her bir rotasyon planι sadece bir çalιşan veya 

yönetici için ayrι ayrι belirlenirken bu aşamada kişinin kendisinin ve bir üstünün de 

görüşleri alιnmaktadιr. Kendi inisiyatifinin iş rotasyonu planι içerisinde bulunmadιğιnι 

düşünen bir çalιşan zaten sorumluluklarιnιn artmasιnι istemeyecek ve de rotasyonla 

farklι işlere aktarιlmasιnι yararlι görmeyecektir. Yeterli bilgilerin verilmesi ve çalιşanιn 

da planlama aşamasιna katιlmasιnιn sağlanmasι ile kişilerin kararlarιnda ve hedeflerinde 

daha tutarlι olduklarι saptanmιştιr. Örneğin çalιşan, yeteneği olmadιğι halde, sιrf 

kendisinin fikri alιnmayarak gönderilmediği bir pozisyonda daha başarιlι olacağι 

varsayιmlarιnι kurabilmektedir. Öte yandan, bir üst yöneticinin ve İK uzmanιnιn gerekli 
                                                 
308 Ichniowski - Shaw, a.g.m., s. 708. 
309 Ichniowski - Shaw, a.g.m., s. 708. 
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açιklamalarι doğrultusunda ikna edilmiş bir çalιşan, kendini ve potansiyellerini, 

hedeflerini daha iyi test edebilmektedir.310 

Her bir çalιşan için aynι rotasyon planιnιn yapιlmasι sakιnca yaratabilmektedir. 

Kişinin gelişim alanlarι öngörülmeden ve kişisel geçmişi ve hedefleri gözardι edilerek 

hazιrlanmιş bir rotasyon planι iş rotasyonunun temelindeki hareketlilik ve gelişim 

misyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Aynι ve standart planlar doğrultusunda 

düşünülmektedir ki, çalιşanlarιn ilerlemeleri kişisel gelişim ve performanslarι göz ardι 

edilerek sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapιlmaktadιr. Bu tür bir uygulamada da 

çalιşanlarιn kişisel potansiyelleri, özgeçmişleri, istekleri, deneyimleri ele alιnmadan 

klasik  kariyer gelişim tablosu tercih edilmiş olmaktadιr.311 Kişisel kariyer planlarιnιn 

oluşturulmasιnda bazι firmalarca tercih edilen bir yöntem de, standart kariyer yollarιnιn 

belirlenmesi ve işgörenlerin bu kariyer yollarιna sevk edilmesidir. Burada iş rotasyonu 

ilkelerine uygun olmayan durum, kişinin potansiyelinin ara görüşmelerde dikkate 

alιnmadan ya da memnuniyet ve motivasyon derecesi önemsenmeden kariyer yolunun 

çizilmiş olmasιdιr.312 Bazι yazarlar tarafιndan iş rotasyonunun çalιşanlarda “geçici 

kariyer” yarattιğιna dair eleştiriler gelse de, iş rotasyonunun kariyer gelişimi temelinde, 

hayat boyu öğrenme ile eş zamanlι olarak deneyim kazanma ve profesyonelleşme 

yatmaktadιr. 

Tablo 7: Bir Firmaya Ait İş Rotasyon Kartι 
İş Rotasyonu Kartι  

Adι Soyadι:..............................................Eğitim Durumu:……………………......Doğum Tarihi:……………..................................... 
 
Firmaya Giriş Tarihi:...............................Beceriler:................................................Şu andaki işe başlangιç tarihi :................................ 
 
Bölüm ve  

Görev 
Rotasyon Edildiği 
Bölüm ve Görev 

Görevleri Başardιğι İşler 
(Performans) 

Çalιştιğι  
Süre  

Kendisinin 
Görüşleri 

Amir 
Görüşleri 

Ekler 

        
        

Yukarιdaki Tablo 7’de bir firmaya ait iş rotasyonu kartι yer almaktadιr. Bu kart 

ile işgörenin rotasyon ile hangi bölüm ve görevlerde ne kadar süre ile çalιştιğι, hangi 

becerilere sahip olduğu görülmektedir. Kart üzerinde ayrιca kişinin her bir rotasyon 

sonucu neler elde ettiğine dair görüşleri ve bu görüşleri tamamlayan o işteki başarιsι ile 

                                                 
310 Zeira, a.g.m., p. 30. 
311 Zeira, a.g.m., p. 34. 
312 Berthel, J. – Koch, H.-E. Karriereplanung und Mitarbeiterförderung, Expert Verlag, Stuttgart, 1985, 
p. 142. 
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ilgili amirlerinin düşünceleri de yer almaktadιr. Kartιn ilk iki sütununda çalιşanιn 

herhangi bir bölümde çalιşιyorken diğer bir birime rotasyon edildiği belirtilmektedir. Ve 

daha sonra, rotasyon sonucu geldiği yerde yaptιğι işler detaylι olarak aktarιlmaktadιr. 

Tüm bu bilgilerin genel olarak arka arkaya birikmesi kişinin gelecekte hangi işleri 

ortaya çιkarabileceğinin de bir göstergesidir ve kariyer planlamasιna yön vermektedir. 

İş rotasyonu amaçlarιndan biri olan ‘kişisel potansiyelin keşf edilmesi hedefi’ gerçekte 

bu kart üzerinde gözükmektedir. Tüm bu farklι görevler sayesinde, en başιndan itibaren 

kişinin güçlü ve zayιf yönlerinin tanιnmasι fιrsatι yakalanmaktadιr. Sonuçta, çalιşanιn 

rotasyonuyla ilgili detaylι bilgiler sayesinde çalιştιğι kuruma faydalι olabilmesi adιna 

kendisinin ve zayιf yönlerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamasιna yön verilmesi 

yoluna gidilebilinmektedir. 

2.6.1.2. Rotasyon Sürelerinin Belirlenmesi 

İş rotasyonunun süresi, işe alιşma döneminin başιndan itibaren tüm iş 

tanιmlarιnιn tamamlanmasιna kadar -adayιn o bölümde gerçekleştirmesi planlanan tüm 

hedeflerin ve görevlerin yerine getirilmesine kadar- geçen süredir. Bu sürenin en az altι 

ay olmasι en fazla da beş yιl olmasι önerilmektedir. Burada iş rotasyonu süresini 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadιr. Bunlarιn en başιnda, işin yapιsι gelmektedir. 

Örneğin, bir süpermarket içerisinde rotasyona tabi tutulmasι düşünülen görevlilerin 

kasiyerlik görevi sιrasιnda, bu işin öğrenilmesine dair çok fazla zamana ihtiyaç 

duyulmayabilinmektedir. Ancak, aynι süpermarkette stok sayιmι ya da mal talebi beyanι 

gibi işlerde daha fazla eğitime ve zamana ihtiyaç duyulmaktadιr. Rotasyon süresinin 

belirlenmesindeki bir diğer önemli konu da, rotasyonun ve başlangιç eğitiminin 

maliyetidir. Maliyeti yüksek olan işlerde rotasyon süresi beş yιla kadar uzamaktadιr.313 

İş rotasyonu uygulamasιnda gözden kaçιrιlmamasι gereken bir konu da, bazι 

işletmelerin bir elemanι iş rotasyonuna tabi tuttuktan sonra artιk o kişiyi o göreve 

sabitlemeleri ve aradan beş ya da daha fazla yιl geçtiği halde onunla ilgili herhangi bir 

kariyer gelişiminde bulunmamalarιdιr. Burada sistemli bir iş rotasyonu yapιsιndan söz 

etmek mümkün değildir. İş rotasyonu sürelerinin belirlenmesinde iş rotasyonu ile 

ulaşιlmasι hedeflenen noktalarιn da büyük önemi bulunmaktadιr. Kιdemli personelin 

                                                 
313 Breisig – Krone,  a.g.m., p. 411. 
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motivasyonunu arttιrma ve monotonluğunu girdermek açιsιndan yapιlan bir rotasyon 

planιnda süreler bir yιldan üç yιla kadar sιnιrlι tutulmakta; bunun yanιnda, kariyer 

gelişimi ve yönetici yetiştirme programlarιnda ise süreler üç seneden beş seneye kadar 

uzamaktadιr.314 Yapιlan incelemeler de göstermektedir ki, yeni işe başlayan personel iş 

yerinde daha sιk rotasyon edilmektedir. Ancak yönetim, bir işgöreni yeni olduğu kuralι 

ile sürekli rotasyon etme modelinden çok “ne kadar iyi performans gösterirse o kadar 

rotasyon edilmeye hak kazanιr” mantιğι ile hareket etmelidir.315  

Aslιnda iş rotasyonunun ne kadar süreceğine ya da sürmesi gerektiğine dair 

sihirli bir formül bulunmamaktadιr. İş rotasyonunun süresi, her bir işin hedeflerini 

gerçekleştirmek için gerekli olan süre olarak hesaplanmaktadιr. Bu süre aynι zamanda, 

bir işgörenin o işten kazanacağι yararlarι da aldιğι süre kadardιr.316 Diğer bir kaynakta 

da iş rotasyonu süresi, çalιşιlan işin bιkkιnlιk verme süresi kadarki süre olarak 

tanιmlanmaktadιr.317 Ancak şu da belirtilmelidir ki, iş rotasyonu süresi ile ilgili 

belirlenmesi gereken aslιnda iki veri bulunmaktadιr. Bir işin minimum ne kadar 

zamanda öğrenileceği hesaplandιktan sonra (minimum süre), o işte kalιnabilecek 

maksimum sürenin de (maksimum süre) hesaplanmasι gerekmektedir. Ayrιca tüm bu 

süre hesaplamalarιnda firma, kιsa vadeli ve uzun vadeli üretim ihtiyaçlarιnι 

denkleştirmek durumundadιr. Bütün gücünü üretime harcayan bir işletme eğitim 

yatιrιmlarιndan kaçιnmakta; bunun tam aksi olarak da, iş rotasyonu uygulamalarιnι 

zamansιz ve plansιz yapanlar da üretim yatιrιmlarιndan uzaklaşmaktadιrlar.318 İş 

rotasyonu oranι da (Şekil 11), işgörenlerin tabi tutulduğu ortalama iş rotasyonu sayιsιnιn 

o işletmedeki ortalama kιdem yιlιna bölünmesi ile bulunmaktadιr.  

 

 

Şekil 11: İş Rotasyonu Oranι Hesaplama Formulü 

                                                 
314 Grossman, a.g.m., p. 55. 
315 Stites-Doe, Susan, “The New Story About Job Rotation”, The Academy of Management Executive, vol. 
10, no. 1, Feb 1996, pp. 86. 
316 Humber, a.g.m., p. 9. 
317 Cosgel - Miceli, 1998, a.g.e., p. 7. 
318 Celani, Anthony – Weber, Caroline L., Pay-for-Knowledge Systems: Guidelines for Practice, Canada 
Industrial Relations Centre: Current Issues Series, Canada, 1997, p. 7. 

Kişilerin tabi tutulduğu 
ort. rotasyon sayιsι 

İş Rotasyonu = 
Oranι  Kişilerin o işletmedeki 

ort. kιdem yιlι  
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İş rotasyonu takvimi ya da süreleri bölümlerdeki işlerin ve çalιşanlarιn yapιsιna 

göre değişmektedir. Bir bölümde her saat başι ya da iki saatte bir rotasyon yapιlιyorsa 

diğer bir bölümde haftalιk, aylιk ya da yιllιk rotasyonlar yapιlabilinmektedir.319 

Buradaki genel temel ayιrιm, çalιşan gruplarιndaki ayιrιmdan (mavi yaka/beyaz yaka) 

ve bu gruplarιn ortaya koyduklarι işlerden kaynaklanmaktadιr. Örneğin, A.B.D.’de orta 

batι eyaletlerindeki 38 üretim işletmesinin doldurduğu bir anket formunda, mavi 

yakalιlarda iş rotasyonu süresinin –bir işten diğer bir işe geçmeden önce harcanan 

sürenin- iki saat olduğu belirtilmiştir.320  

Rotasyon süreleri bir bakιma iş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğini 

belirlemektedir. Bu etkinlik de kişinin rotasyona etkisiyle ilişkilidir. Çalιşanιn da etkin 

bir çalιşma/performans sergileyebilmesi için rotasyon sürelerinin iyi belirlenmesi 

gerekmektedir. Örneğin, bir çalιşanιn bir üst seviyeye geçebilmek için belli işler 

arasιnda her 2-3 yιlda bir rotasyona tabi tutulmasι, o işte öğrenilenlerin gerçekten 

bilgiye dönüştürülmesinde az bir süre olarak tanιmlanmaktadιr.  Hatta bu tür bir dar 

sιklιğιn dahi, yeni bir ürünün geliştirilmesinde ya da tanιtιlmasιnda aksaklιk 

yaratabileceği vurgulanmaktadιr.321 

Son olarak, iş rotasyonu sürelerinin belirlemesinde “derinlik” ve “genişlik” 

kavramlarιnιn ne kadar önemli olduğundan da bahsetmek mümkündür. Bir rotasyon 

programιndaki süre, çalιşanιn çalιştιğι işi öğrenmesine, orda tecrübe kazanmasιna 

yetecek kadar derin; kendini ispat etmesine ve düşüncelerini diğer insanlarla 

paylaşmasιna, hedeflerini başarmasιna ve başladιğι işleri bitirmesine ve zamanι 

geldiğinde de kendi işine geçmesine yetecek kadar da geniş süreli olmalιdιr. Bu ikisi 

arasιndaki dengenin çok iyi kurgulanmasι ve takip edilmesi gerekmektedir.322 

 

 

                                                 
319 McDonald, Thomas N., Analysis of worker assignment policies on production lines performance 
utilizing a multi-skilled workforce, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University,  
(Dissertation (yayιlanmamιş doktora tezi)), Virginia, 2004, p. 18. 
320 Jorgensen, Michael et.al.,, “Characteristics of job rotation in the Midwest US manufacturing sector”, 
Ergonomics, vol. 48, no. 15, December 2005, pp. 1721-1733, p. 1725. 
321 Jans – Frazer-Jans, a.g.m., p. 259. 
322 HR Focus, a.g.m., p. 10. 
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2.6.1.3. Koç’larιn Belirlenmesi 

 Öğrenme hιzι, zamanι ve iş değişikliğιnden dolayι ortaya çιkabilecek olasι 

hatalar işletmeye hem maliyet getirebileceğinden hem de iş rotasyonu uygulamasιnιn 

yararlarιnι azaltabileceğinden çalιşanιn desteklenmesinin sağlanmasι gerekmektedir. İş 

rotasyonun amacι, sadece kişisel gelişimi sağlamak değil bunun yanιnda katιldιğι 

takιmιn da performansιnι arttιrmaktιr. Örneğin, yönetici adaylarιnι karmaşιk ve 

kompleks durumlara sokmak, yönetici adayιnιn anlaşmazlιklarι çözme ve durumsal 

liderlik vasιflarιnι geliştirme becerisi sağlamaktadιr. Ancak, adayι tamamen yalnιz 

bιrakmak iş rotasyonundan elde edilmesi beklenen hedefleri ve yararlarι 

geciktirmektedir. Bu nedenle iş rotasyonu planlamasι yapιlιrken çalιşana yeni katιldιğι 

bölümde kimin koçluk yapacağιnιn da belirlenmesi gerekmektedir. İş rotasyonu 

uygulamalarι aşamasιnda adaylara uygulamada hem oyuncu olduklarιnιn hem de 

yönetmen olduklarιnιn hatιrlatιlmasι yerinde olacaktιr. Örneğin, bir yönetici her ne 

kadar kendi kariyeri açιsιndan potansiyel bir iş rotasyonu uygulamasι adayιysa bir o 

kadar da kendi departmanιna gelen çalιşan için de bir yol gösterici, bilgi verici 

olmalιdιr. Bu bakιmdan koçluk görevlerini unutmamalarι ve geleceğin yönetici 

adaylarιna destek vermeleri gerekmektedir. İş rotasyonununda koçluk farklι tarzlarda 

(Problem Çözme Koçluğu ve Performans Geliştirme Koçluğu) ortaya çιkmaktadιr:323  

- alt kademedekilere örgütsel sorunlarda çözüm bulmalarιna yardιmcι olmak,  

- karar almada destek olmak; departman ya da bölüm içinde akιcι bir iletişim ağιnιn 

varlιğιnι sağlamak,  

- çalιşanlarιn, karşιlaştιklarι problemler karşιsιnda çözüm önerileri geliştirmelerini 

sağlamak,  

- çalιşanlarιn hata yapmaktan ve eleştirilmekten çekinmelerini azaltmak,   

- çalιşanlarιn işlerini zenginleştirmek şeklinde farklι koçluk görevleri ortaya 

çιkmaktadιr.  

                                                 
323 de Silve, M.U. Jayadeva, “Talent Management: Current Trends and Challenges”, Talent Management: 
Current Trends and Challenges Conference, Asia Business Forum, 19-20 December 2002, Kuala 
Lumpur, pp. 1-4, p. 2. 
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Bu tarzlar ortaya çιkmadιğιnda ise, işletmeler ne karar alιcιlar ne de yöneticiler 

yetiştirebilmektedirler. İş rotasyonu hedeflerinin gerçekleşebilmesi tam ve planlι bir 

koçluk anlayιşιndan geçmektedir.  

 Koçlarιn, daha çok spesifik olaylarιn üzerine gitmelerindense, kişinin yaşadιğι 

ya da yaşamasι olasι problemlerden sonra ya da önce, izleyecekleri yol ya da 

davranιşlar konusunda tarihi ve saati belirlenmiş toplantιlarda görüş ve fikir aktarma 

şeklinde destek olmalarι daha uygun görülmektedir.324 Koçluk sisteminde firma 

içerisinde emekli olmaya aday ya da emekli olmuş işgücünden de yararlanmak 

mümkündür. Böylelikle diğer yöneticilerin zamansιzlιktan şikayet ederek iş rotasyonu 

uygulamasιna çok fazla destek verememe durumlarι da ortadan kalkabilmekte; hem de 

atιl kalmιş bu işgücünün bilgi ve tecrübelerinin de değerlendirilmesi yoluna 

gidilmektedir.325 Belçika’da 86 firma arasιnda yapιlan bir araştιrmada iş rotasyonunun 

mentorluk ve koçluk hizmetleri ile beraber eş zamanlι olarak yüksek potansiyelli 

çalιşanlarι geliştirmede kullanιlan en geçerli aktiviteler olduğu tespit edilmiş; ayrιca, 

yöneticilerin bu iki faaliyetin birbirini bütünlediğine dair de görüşleri alιnmιştιr.326 

2.6.1.4. Ücretleme Planlarιnιn Oluşturulmasι  

Ücret konusunun çok karmaşιk olduğu ve iş rotasyonu programlamalarιnda ücret 

yönetimi ile ilgili herhangi bir çalιşmanιn olmadιğι da bilinmektedir. İş rotasyonu ile 

ilgili yapιlan bazι çalιşmalarda bu konuya kιsaca değinildiği görülmektedir. Örneğin, 

Van Ommeren ve Brewster yayιmlarιnda, iş rotasyonu planlamasι sιrasιnda uygun 

görevlerin seçilmesi ve yine bu işlere uygun olarak doğru ücretleme paketlerinin 

hazιrlanmasι ve adapte edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadιrlar. Özellikle, hat 

yöneticilerinin rotasyon edildikleri görevde ilk başta duyacaklarι direncin üstesinden 

gelinmesi için işin ve yapιlan değişikliğin ücret açιsιndan çekici hale getirilmesi 

gerekmektedir.327 Özellikle mavi yakalιlar düzeyinde uygulanan iş rotasyonu, farklι 

işlerin farklι ücret yapιlarιna sahip olmasιndan dolayι sendiklarca istenmemektedir. 

                                                 
324 de Silve, a.g.m., p. 2.  
325 HR Focus, a.g.m., p. 7. 
326 Vloeberghs, Daniel – Pepermans, Roland – Thielemans, Kathleen, “High-potential development 
policies: an empirical study among Belgian companies”, Journal of Management Development, vol. 24, 
no. 6, 2005, pp. 546-558, p. 551. 
327 Van Ommeren – Brewster, a.g.e., p. 22. 
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Firmalar da günümüzde, parça üretimi başιna ücretlemeden çok artιk bütüncül ücret 

sistemleri kullanmakta ve belirli iş gruplarιna aynι ücretleri vermeyi tercih 

etmektedirler. Sendikalar ve çalιşanlar da bu iş gruplarι arasιnda rotasyon edilme 

durumlarιna iyi bir ücret yönetimi yapιlmamasι halinde tepki koyabilmektedirler.328 

Firmalarιn iş rotasyonu uygulamasι sιrasιnda ücret planlarιnι iyi şekillendirmeli ve bu 

planlarι sendika ve çalιşan gruplarι ile paylaşmalιdιr. 

2.6.2. Örgütsel Rotasyon Programιnιn Hazιrlanmasι 

İşletme bütününde iş rotasyonu ile elde edilmek istenen ana hedefler 

belirlendikten ve kişisel bazda eğitim ihtiyaç analizleri yapιldιktan sonra sιra, 

çalιşanlarιn hangi işlerde rotasyona tabi tutulacaklarιnιn ve hangi yönlerinin 

geliştirileceklerinin belirlendiği kişisel bazda rotasyon programlarιnιn hazιrlanmasιna 

gelmektedir. Ancak, kişisel rotasyon programlarιnιn hazιrlanmasι tamamen bir lojistik 

programlamayι da beraberinde getirmektedir. Bir kişinin bir başka işe geçmesi demek, 

bulunduğu pozisyonun da bir başka kişi tarafιndan doldurulmasι ayrιca yeni işte 

çalιşmakta olanιn da yine başka bir göreve rotasyon edilmesi demektir. İşletme 

yönetiminin kişisel bazda baktιğιnda bütünü görmesi mümkün olamamaktadιr. Bu 

nedenle, kişisel rotasyon ve kariyer planlarιnιn birbirleri ile uyumlaştιrιlmalarι ve firma 

genelinde bir sorun yaşanmamasι için yapιlan planlarιn bir simulasyon programι ile 

doğrulanmasι gerekmektedir.329  

Daha önceki bölümlerde kişisel ve örgütsel bazda iş rotasyonu planιnιn nasιl 

organize edildiği çeşitli teorik ve pratikteki bilgilerle aktarιlmaya çalιşιlmιştιr. Bu 

konuya ait dünyada yönetici yetiştirmeye yönelik iş rotasyonu uygulamasι konusunda 

örnek olarak gösterilen Exxon firmasιnιn oluşturduğu iş rotasyonu şablonu her iki 

bölümü birleştirmek açιsιndan yararlι olacaktιr. Bu firma, iş rotasyonuna firma 

tanιmlamasι içerisinde yer vermektedir. Kιsacasι, iş rotasyonu olmazsa olmazlar 

arasιnda yer almaktadιr. ExxonMobil iş rotasyonunun bir işbaşι eğitim tekniği olarak en 

iyi öğrenme metodu olduğunu belirtmektedir. İş rotasyonu kişinin isteği ve ortaya 

koyduğu performansla gerçekleşmektedir. İşe yeni başlayanlar “Yeni Başlayanlar 

                                                 
328 Triggs – King, a.g.m., p. 34. 
329 McGillicuddy, a.g.e. 
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Oryantasyon Programι”na dahil edilmekte; ve bu program kapsamιnda farklι 

eğitimlerden geçmektedirler.  Daha sonra daha önceden belirlenmiş olan bir 

departmanda belirlenen bir bölümden işe başlamaktadιrlar. Yine bu süreç içerisinde 

teknik ya da yönetsel yetkinliklerini geliştirici eğitimlere tabi tutulmaktadιrlar. Yine bu 

zaman zarfιnda şirket kültürüne uyumlarιnι sağlayιcι; iyi bir performans ortaya 

çιkarmalarιnι yönlendirici mentorlar kendilerine destek vermektedirler. Bulunduklarι 

işte 1 ila 3 sene arasιnda çalιşmaktadιrlar. Daha sonra gösterdikleri performansa göre 

aynι bölüm içinde, farklι bir departmanda ya da Gruba bağlι herhangi bir diğer 

işletmede ya da farklι bir ülkedeki merkezde yine 1 ila 3 sene arasι görevlendirilmek 

üzere seçim yapmaktadιrlar. Her bir karar alma süreci içerisinde kişinin geçmiş 

performansι değerlendirilmekte ve gelecekte kademe olarak da bir ilerleme sağlayιp 

sağlayamacaklarι belirlenmektedir.330 

Bu bölümde iş rotasyonuna dair ilgili yazιnda kabul edilen tanιm çerçevesindeki 

uygulama sürecine değinilmiştir. Uygulama süreci farklι kaynaklarιn bir araya getirilip 

harmanlanmasι sonucunda ortaya çιkartιlmιştιr. İş rotasyonunun henüz tam bir kesin 

modeli olmadιğιndan331 herbir firmanιn ortaya koyuş şekli ve de akademisyenlerin ele 

alιş biçimleri ve yorumlarι farklιlaşmaktadιr. 

3. İŞ ROTASYONU UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ 

Verilen eğitim ile bu eğitim sayesinde sağlanmak istenen kazanç arasιnda  

gerçekçi bağlantιlarιn kurulmasι, işletmelerin gelecek planlarιnι oluşturmalarι ve 

çalιşanlarιndan beklentileri açιsιndan çok önemlidir. Gerçekçi beklentiler yaratmanιn 

yolu ise, verilen eğitimin sonuçlarιnιn değerlendirilebilmesinden geçmektedir. Bir 

çalιşanιn eğitimine ayrιlan ciddi bütçelere, uzun zaman dilimlerine ve pek çok emeğe 

karşιn, verilen eğitimin amacιna ulaşmamasι işletmeler için büyük kayιplar 

yaratmaktadιr.332  

Üst yönetim ve İK Departmanι iş rotasyonu uygulamasι ile birçok amaca 

ulaşmak istemektedirler.  Bu tür bir eğitim ve kariyer yönetim sistemi ile birlikte 

                                                 
330 ExxonMobil HR Department, http://www.exxonmobil.com, 14.01.2008. 
331 Cappelli – Rogovsky, a.g.m., p. 219. 
332 “Eğitim Parametreleri”, 14.11.2006, http://www.insankaynaklari.com, 04.05.2007. 
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işletme çapιnda nitelik ve nicelik yönünden örgüt standartlarιna uygun bir üretimin 

gerçekleşmesinin sağlanmasι amaçlanιrken; çalιşanlar için de bilgi ve becerilerinin, iş 

tatminlerinin ve motivasyonlarιnιn artmasι hedeflenlenmektedir. İşletmeler, iş 

rotasyonuna yatιrιm yaptιktan sonra geri dönüşümü hakkιnda bilgi sahibi olmak ve 

eğitim sonucunda hedeflerine ulaşιp ulaşmadιklarιnι görmek açιsιndan belli tekniklerle 

değerlendirme yapmaktadιrlar. İş rotasyonunun firma içerisinde yarattιğι değişimin 

gözlenebilir ve ölçülebilir olmasι önemlidir. Bu türlü bir eğitimin sonucunda elde 

edilmesi düşünülen olumlu tablo iş rotasyonu planlamasιnιn en başιndan belirlenen 

performans krtiterleri üzerinden yapιlmasιdιr.  

İKY’de kullanιlan ‘eğitim etkinliğini ölçme’ teknikleri ile iş rotasyonunun 

kişisel düzeyde ve organizasyonel düzeyde ne gibi çιktιlar ortaya çιkardιğι 

hesaplanabilmektedir. Eğitim etkinliğini ölçme aşamasι, eğitim amaçlarιnιn 

gerçekleşme düzeyinin (eğitimi alan kişilerin davranιşlarιnda beklenen değişimler), elde 

edilen faydalarιn ve eğitimin değerinin sayιsal değerler ile ortaya konmasι işlemi olarak 

tanιmlanmaktadιr. Yapιlan ölçümlerle, eğitimden memnuniyet de ölçülmekte; bilgi, 

beceri ve tutum ve davranιşlardaki değişimler ortaya çιkmakta ve organizasyonel 

sonuçlardaki değişimler de incelenmektedir.333 

İş rotasyonu diğer eğitim tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesinden farklι 

olarak daha uzun vadeli bir bekleme süresini gerektirmektedir. İş rotasyonunda, diğer 

eğitim tekniklerinde (örn. sιnιf-içi eğitim, duyarlιlιk eğitimi ...gibi) bulunan eğitmen, 

eğitim yeri, eğitim materyalleri ve eğitime katιlan “küçük” bir grup bulunmamaktadιr. 

İş rotasyonunun farkι, kişinin belli bir işte çalιşarak performans göstermesi ve bu 

sürenin bitiminde iş rotasyonu uygulamasιnιn kişisel gelişime ve örgütsel ölçümlere 

yaptιğι etkinin ortaya çιkartιlmasιdιr. Ölçüm zamanιnι sadece iş rotasyonu süresi 

sonucunda kişisel bazda yapιlan bir iş gibi de algιlamamak gerekir. İş rotasyonu 

sonuçlarιnι alabilmek uzun yιllar bekleme gerektiren; kişisel gelişim farklιlιklarιnι da 

gözlemlemek kişinin kariyer yaşamιndaki gidişatι uzun vadeli incelemeyi öngören bir 

süreçtir.  

                                                 
333 Eroğlu, Umut, İşletmelerde Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Bir Uygulama, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayιnlanmamιş Doktora Tezi), Bursa, 2005, s. 66. 
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İş rotasyonu ile ilgili alιnan kararlarιn ve uygulamanιn etkin olup olmadιğι 

çalιşan yeni görevine gönderildiği andan itibaren gözlem ve çιktιlar yoluyla da 

yapιlabilir. Kişi eğer yeni işine alιşamadιysa ve kötü bir performans gösteriyorsa, İK 

Departmanι, bölüm amiri ve çalιşanιn kendisi ile bu duruma ilişkin bir değerlendirme 

toplantιsι düzenleyerek kişinin ek eğitimler almasι, başka bir bölüme ya da eski işine 

gitmesi konusunda karar alabilir. Görüldüğü üzere, iş rotasyonu uygulamasι oldukça 

esneklik, iyi bir planlama, geribildirim ve iletişim ağι gerektiren bir uygulamadιr.334 

İş rotasyonu uygulayan işletmeler de, iş rotasyonu ile geri dönüşümün dört ya da 

altι yιldan önce olmayacağιnι belirtmektedirler. Ancak şu da ortaya konmaktadιr ki,  iş 

rotasyonu uygulamasι ile geçen her yιl işgören için yapιlan bir yatιrιm olduğundan 

verimlilik, karlιlιk gibi uzun vadeli sonuçlar hemen görülmese da kişinin 

motivasyonundaki artιş ya da işletme içi insan ilişkilerinin iyileşmesi gibi kιsa vadeli 

sonuçlar gözlemlenebilmektedir.335 

3.1. İş Rotasyonu Etkinliği Ölçümünde Geçerlilik ve Güvenirlilik  

İş rotasyonu etkinliğinin ölçümünde geçerli araçlarιn kullanιlmasι için öncelikle 

değerlendirilmek istenen sonucun belirlenmesi ve bu hedefe yönelik bir ölçüm aracιnιn 

hazιrlanmasι gerekmektedir. Örneğin, ölçme amacι olarak iş rotasyonun bir yönetici 

yetiştirme aracι olup olmadιğι ölçülmek istendiğinde; yönetici geliştirme havuzunda 

bulunan adaylarιn, iş rotasyonu sonucunda yeterli yönetsel yetkinlikleri kazanιp 

kazanmadιklarι belirlenmelidir. İş rotasyonu ile yönetici seviyesine gelmiş yöneticilerin 

işlerinde gösterdikleri performans, geçmişteki kişisel gelişim yatιrιmlarιnιn ne kadar 

doğru yapιlιp yapιlmadιğιnι da ortaya koymaktadιr. Ayrιca, yine ölçme amacιna bağlι 

olarak, ölçme aracιnιn ölçmek istediği değişkeni ölçüp ölçmediği ve onu başka 

değişkenlerden ne derece arιnmιş bir şekilde ölçtüğü de önemlidir. Yine bir örnek 

vermek gerekirse, iş rotasyonunun işletme karlιlιğιnι arttιrιp arttιrmadιğι ölçülmek 

                                                 
334 Wilbur, a.g.m., p. 6. 
335 Ryan, a.g.m., pp. 76. ; Friedrich et.al., a.g.m., p. 64-65. 
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istendiğinde, karlιlιğa etki eden diğer etmenlerin de göz önünde bulundurulmasι 

gerekmektedir.336  

Ölçme aracιnιn geçerli olabilmesi için, güvenilir de olmasι gerekmektedir. 

Güvenirlilik, ölçme aracιnιn tutarlι ve kararlι bir ölçme aracι olmasιdιr. Bir anlamda 

güvenirlilik, ölçmenin hatalardan arιnιrlιlιk derecesidir. İş rotasyonu etkinlinliğinin 

ölçümünde kullanιlan araçlarιn güvenirliliği için, eğer test ya da anket formlarι 

kullanιlιyorsa, bu yöntemlere ait maddelerin çalιşanlarιn anlayacağι şekilde, karmaşιk 

olmamasι gerekmektedir. Ölçüm araçlarιnιn uzunluğu, onlarιn değerlendirilme ve 

hesaplanma yöntemleri ve fiziki koşullar da güvenirlilik açιsιndan önem taşιmaktadιr.337 

1980’li yιllarda yapιlan araştιrmalar göstermiştir ki, iş rotasyonu yönetici 

gelişimi için işletmede kullanιlan pozitif ve kesin etkili bir yöntem olarak görülmekte; 

hiçbir öğrenme tekniğinin etkili ve yararlι olamayacağι kadar da ‘yaparak öğrenme 

felsefesi’ ile işgörene ve işletmeye faydalι bir süreç teşkil etmektedir.338  

3.2. İş Rotasyonu Etkinliğinin Ölçümü 

İş rotasyonu etkinliğinin ölçümünde aşağιda belirtilen modeller 

kullanιlmaktadιr. İş rotasyonu etkinliğinin ölçümü konusunda çok az sayιda kaynağa 

rastlanmιştιr. Aşağιda yer alan ölçüm modelleri, eğitim etkinliğinin ölçümü 

doğrultusunda da başvurulan belli başlι modellerdir. Bu modellerin iş rotasyonu 

etkinliğinin ölçümünde nasιl uygulandιğιna değinilecektir. 

3.2.1. Kirkpatrick Modeli ile Ölçüm 

Eğitim etkinliğinin ölçümünde kullanιlan metotlardan biri olan “Kirkpatrick 

Eğitim Etkinliğini Ölçme Modeli”, iş rotasyonunun etkinliği ölçümünde de 

kullanιlmaktadιr. Model esas olarak, eğitim programlarιnιn tekrar uygulanmasι kararιna, 

programιn geliştirilmesine ve eğitim uzmanlιğιnιn bir iş olarak geçerli kιlιnmasιna 

veriler toplamayι amaç edinmiştir. Bu model iş rotasyonu etkinliği ölçümünde 

kullanιlacak olduğunda Tablo 8’deki basamaklar ortaya çιkmaktadιr. 
                                                 
336 Glover, Robert W. et.al., Return On Investment (ROI) Analysis of Education and Training in the 
Construction Industry, Center for Construction Industry Studies Report No.6, The University of Texas at 
Austin, Texas, 1999, p. 35. 
337 Glover et.al., a.g.e., p. 35. 
338 Chadha, a.g.m., p. 315. 
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Tablo 8: Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Tablosu339 
Aşamalar  Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Araçlarι  
 
4. Sonuç Ölçümü 

 
İş rotasyonu ile firma, örgütsel hedeflerine 
ulaşabildi mi? 

Performans Göstergeleri 

 
3. Davranιş Ölçümü 

 
İş rotasyonu çalιşanιn günlük işlerindeki 
davranιşιnι değiştirmesine neden oldu mu? 

Davranιş Değerlendirme 

 
2. Öğrenme Ölçümü 

 
Çalιşan iş rotasyonu ile yeterli bilgi ve beceri 
edindi mi? 

Test, Performans Değerlendirme Sonuçlarι, 
Amir Görüşleri 

 
1. Tepki Ölçümü 

 
İş rotasyonu sürecinden sonra çalιşanιn sahip 
olduğu öncelikli tepkiler nelerdir? Çalιşanlar iş 
rotasyonu uygulamasιndan memnunlar mι? 

Anket, Görüşme, Tepki Formlarι 

Kirkpatrick modeli tüm eğitim programlarι için kullanιlan bir model olarak 

kabul edilmektedir. Ancak, iş rotasyonu etkinliğinin ölçümünde, davranιşlardaki ve 

organizasyonel sonuçlardaki değişimin ölçülmesi için eğitimden sonra belirli bir sürenin 

geçmesi gerekmektedir. Aşağιda Kirkpatrick modelinin aşamalarιnιn iş rotasyonu 

uygulamasι etkinliğinin ölçümünde nasιl kullanιldιğιna yer verilmektedir.  

3.2.1.1. Tepki Ölçümü 

İş rotasyonu uygulamasιna katιlan işgörenlerin, uygulamayι ne kadar  

beğendikleri, uygulamaya karşι ne hissettikleri ve duygularι ölçümlenmeye 

çalιşιlmaktadιr. Ölçüm sonuçlarι işgörenlerin iş rotasyonundan memnuniyetlerini 

göstermektedir. Bu ölçümü yapabilmek için anket ve görüşme gibi iki yöntemden 

faydalanιlmaktadιr. Anketle birlikte elde edilen görüşler istatiksel verilere 

dökülebilmekte; görüşme yöntemi ile de, çalιşanlarιn iş rotasyonu hakkιndaki fikirleri 

ve duygularι bir geri-bildirim süreci gibi ortaya konmaktadιr.340 Görüşme sιrasιnda, 

çalιşanιn amiri, üst yönetimden bir yetkili ve İK Departmanι’ndan bir uzman hazιr 

bulunmaktadιr.  

Tepkilerin ölçümü, çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamasιnιn kendi kişisel 

gelişimlerinin karşιlanmasι için yapιldιğι algιsιnι güçlendirmektedir. Bununla birlikte, 

tepkilerin değerlendirilmesinin eğitim ihtiyacιnιn daha iyi karşιlanmasιna yönelik bir 

etkinlik olduğunun katιlιmcιlara anlatιlmasι, uygulamaya olan ilgiyi, güveni arttιracak, 

olumlu yönde geliştirecek bir unsur olarak kabul edilmektedir.341 Tepkilerin ele 

                                                 
339 Trost, a.g.m. 
340 Triggs – King, a.g.m., p. 33.  
341 Eroğlu, a.g.e., s. 167. 
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alιnmasι ile iş rotasyonu sürecinde atlanan ya da gözden kaçιrιlan konular da ortaya 

çιkma fιrsatι bulmaktadιr. Örneğin, iş rotasyonu kararlarιnιn çalιşanlarla birlikte mi 

alιndιğι ya da çalιşanlarιn iş rotasyonuna zorlanιp zorlanmadιklarι tepki ölçümü 

aşamasιnda gündeme gelmektedir. Tepkilerin ölçümünde elde edilecek bilgileri bir tablo 

ile de özetlemek mümkündür.  

Tablo 9: Tepkilerin Ölçümü Aşamasιnda Elde Edilen Bilgiler342 
Uygulama ile İlgili Tepkilerin Alιnmasι  İş rotasyonu uygulamasιnda başlamadan önce kişisel analizlerin doğru 

değerlendirilip değerlendirilmediği; iş rotasyonu planlarι ile ilgili 
işgörenlerin katιlιmιnιn sağlanιp sağlanmadιğι vb.  

Koçlarιn Değerlendirilmesi Koçlarιn yeni işe adaptasyon sürecini hιzlandιrmasι, çalιşana ihtiyaç 
duyduklarιnda gerekli bilgi ve desteği sağlamalarι vb. 

Kariyer Planlamasι ile İlgili Tepkilerin Alιnmasι  Belirlenmiş kariyer rotasιndaki önceki ve sonraki işlerin çalιşana 
uygunluğu  

Diğer Konular Hakkιndaki Görüşler Genel olarak iş rotasyonu ile ilgili çalιşanlarιn gözlemledikleri ve 
tecrübe ettikleri noktalar 

 İş rotasyonu bir işin ortaya çιkartιlmasιna ve bu işten çalιşana bilgi, beceri 

kazandιrιlmasιna yönelik bir eğitim türüdür. Diğer eğitim türlerinde olduğu gibi 

eğitmen, eğitim materyalleri, eğitim ortamι v.b. unsurlarι içinde barιndιrmamaktadιr. 

Ancak iş rotasyonu sürecinde yeni işe dair alιnan eğitimler varsa bunlar ile ilgili 

değerlendirmeler yapιlabilinmektedir. Ancak işin yapιlιş şekli ile ilgili ya da işin 

iyileştirilmesine yönelik olarak bir geri-bildirim alιnabilmektedir. Yukarιda Tablo 9’da 

görülen konularda çalιşanlarιn tepkilerinin alιnmasι için tepki formlarι kullanιlmaktadιr. 

Tepki formlarιnda iş rotasyonu hakkιnda çalιşanlarιn görüşlerinin alιndιğι sorular 

bulunmaktadιr. Çalιşanlar formlardaki sorulara evet ya da hayιr şeklinde cevap vererek 

iş rotasyonu hakkιndaki düşüncelerini ortaya koymaktadιrlar. Formun sonunda 

çalιşanlarιn yazιlι görüşlerinin de alιndιğι bir bölüm bulunmaktadιr. Bu bölümde sorular 

kιsmιnda değinilmemiş, gözden kaçmιş noktalarιn da incelenmesi sağlanmaktadιr. 

Diger eğitim türlerinde tepki formlarιnιn kullanιmι sonucunda eğitim programιnιn 

üzerinde değişiklik yapmak ya da eğitim programιnι geliştirmek gibi sonuçlar ortaya 

çιkmaktadιr. Ancak, iş rotasyonu günlük ya da sιnιf içi yapιlan bir eğitim programι 

olmadιğιndan; uygulanmasιnda bir süreç izlendiğinden tepki formlarιnιn sonuçlarι ile 

programιn geliştirilmesinin yanιnda daha çok işin yeniden dizayn edilmesi; iş rotasyonu 

                                                 
342 Kirkpatrick, Donald, “Great Ideas Revisited: Techniques for Evaluating Training Programs: Revisiting 
Kirkpatrick’s Four-Level Model”, Training and Development, vol. 50, no. 1, Jan 1996, pp. 54-59, p. 55. 
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uygulamasιna dair sürecin yeniden gözden geçirilmesi ya da kişisel kariyer planlarιnιn 

revize edilmesi gündeme gelmektedir.  

3.2.1.2. Öğrenme Ölçümü 

Bir eğitim programιndaa öğrenmenin değerlendirilmesi, eğitim sonrasιnda 

işgörenlerin bilgi, beceri ve tutumlarιndaki değişimin ölçülmesi anlamιna gelmektedir. 

“Hangi bilgiler öğrenilmiştir?”, “Hangi becerilerin gelişmesi sağlanmιştιr?” ve “ Hangi 

tutumlar değişmiştir?” bu sorulardan en az birinin cevabι öğrenme ölçümü aşamasιnda 

belirlenmeye çalιşιlmaktadιr. Öğrenme unsurlarι olan bilgi, beceri ve tutum sιrasιyla 

yazιlι testler, performans testleri ve anket araçlarι ile ölçülebilinmektedirler.343 

Bu ölçümlerin objektifliğini güçlendirmek amacιyla bazι diğer ölçüm yöntemleri 

de beraberinde kullanιlmaktadιr. Örneğin bazι ampirik çalιşmalarda da kullanιldιğι gibi 

“Kontrol Grubu Kullanιmι” ile iş rotasyonu uygulamasιnιn gerçekten öğrenmeye 

olumlu etkisinin olup olmadιğι görülebilinmektedir. Bu yöntemle, iş rotasyonu 

uygulamasιna dahil edilmeyen işgörenlerin oluşturduğu “kontrol gruplarι” ve iş 

rotasyonu uygulamasιna dahil edilen “deney gruplarι” oluşturulmaktadιr. İki grup 

arasιndaki farklιlιk, iş rotasyonunun öğrenme unsurlarι (bilgi, beceri ve tutum) 

üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisini  ortaya çιkarmaktadιr. Ancak şu da gözden 

kaçιrιlmamalιdιr ki, iş rotasyonu uzun soluklu bir süreçtir. Birbirine yakιn özellikte iki 

grup oluşturmak ve iş rotasyonu ile bu gruplara dahil işgörenlerin öğrenmelerinde 

olumlu ya da olumsuz bir değişim sağlandιğιnι söylemek oldukça zordur. Yapιlan 

performans değerledirmelerinde teknik bilgi ve becerilerin artιşι; yönetsel becerilerin 

geliştiği yönünde bilgi alιnmasι diğer eğitim türlerinde olduğu gibi hemen eğitim 

öncesinde ya da eğitim sonrasιnda yapιlabilecek bir değelendirme değildir. İş rotasyonu 

uygulamasιnda bu değerlendirmelerin yapιlabilmesi için zamana ihtiyaç duyulmaktadιr. 

Ayrιca, rotasyon planlarι kişisel bazda hazιrlandιğι için bir kişinin bilgi düzeyini diğer 

bir çalιşanla karşιlaştιrmak oldukça zordur. Böylesi bir karşιlaştιrma ancak kişisel bazda 

yapιlabilir. Eğer o çalιşan rotasyona tabi tutulmasaydι kalacağι bilgi düzeyi ile rotasyon 

edildikten sonra geldiği bilgi seviyesi ve kazandιğι yetiler amirleri ve çalιşma 

arkadaşlarι tarafιndan gözlenebilmekte ve değerlendirilebilinmektedir. Kontrol ve deney 

                                                 
343 Eroğlu, a.g.e., ss. 171-173. 
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grubu yöntemleri mavi yakalιlar için daha uygulanabilir gözükmektedir. Genellikle aynι 

teknik altyapιdan geldikleri ve belli bir üretim bandιnda çalιştιklarι için, rotasyon 

edilerek farklι üretim süreçlerinde çalιştιrιlanlarla, rotasyon edilmeden hep aynι işi 

yapmasι öngörülen çalιşanlar arasιnda karşιlaştιrma kolayca yapιlabilinmektedir. Ya da 

bir çalιşanιn ön test/son test uygulamasι ile rotasyona tabi tutulmadan önceki/sonraki 

bilgi, beceri ve tutumlarιnιn düzeyi, işinde gösterdiği önceki/sonraki performans 

belirlenebilmektedir.  

Kirkpatrick modelinde, öğrenme ve davranιş ölçümlerini “360 derece 

performans değerlendirme sistemi” adι altιnda da belirtmek mümkündür. Amirler 

tarafιndan yapιlacak olan teknik ve kişisel değerlendirmeler; çalιşma arkadaşlarι ve 

astlar tarafιndan da yapιlacak olan yine teknik ve kişisel değerlendirmeler çalιşanιn 

gelişim düzeyi, öğrenme seviyesini belirlemektedir. Davranιşlarιn değerlendirilmesi ile 

ilgili bölüm aşağιda bahsedilmektedir. 

3.2.1.3. Davranιş Ölçümü 

Davranιş değerlendirmesi aşamasι, eğitimin sağladιğι davranιş değişiminin 

boyutlarιnιn ölçüldüğü aşamadιr. Eğitim süresince, çalιşanlarιn kazandιklarι bilgi, 

beceri ve tutumlarι işlerinde ne derece kullanabildikleri gibi sorular bu aşamanιn 

konularιnι oluşturmaktadιr.344  

Davranιş değerlendirmesi yukarιda da bahsedildiği gibi sürekli ve sistematik 

yapιlan bir performans değerlendirme sistemi ile ölçülebilir. Daha önce de belirtildiği 

üzere, iş rotasyonu belli bir eğitim programιna katιldιktan sonra kişinin tekrar çalιştιğι 

işe döndüğü bir eğitim tekniği değildir. Çalιşan rotasyon sonucunda geldiği işinde bilgi 

ve tecrübe düzeyini bizzat arttιrdιğι için belli bir süreye yayιlacak bir değerlendirme 

sistemi ile ölçüm yapιlabilinmektedir. İş rotasyonunun davranιşta yaptιğι değişimin 

etkisini ölçmek diğer eğitim tekniklerine göre daha mantιklιdιr. Çalιşanιn kariyer, bilgi 

ve beceri grafiğindeki gidişatι; işindeki performans artιşι bu değişimin olumlu yönde 

olduğunu ya da sabit kaldιğιnι ya da geriye gittiğini göstermektedir. Diğer eğitim 

tekniklerinde çalιşan eğitim için çalιşma ortamιndan uzaklaştιğι ve geri döndükten sonra 

eğitimin davranιş değişikliği etkisini göstereceği zamanda diğer çevresel etmenlere 
                                                 
344 Eroğlu, a.g.e., s. 176. 
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maruz kaldιğι için davranιş değişiminin boyutlarι etkin bir şekilde ölçülememektedir. 

Kιsacasι, iş rotasyonunda zamana yayιlan bir değerlendirme stratejisi geliştirildiğinden 

ölçüm daha anlamlι hale gelmektedir. Ancak şu da belirtilmelidir ki, davranιşla ilgili 

değişiklikler üç aydan önce ölçülememektedir.  

İş rotasyonunun çalιşan için yapιlan ast, üst ve çalιşma arkadaşlarι 

değerlendirmesinde yeterli davranιş değişikliğine sebep olmadιğι ortaya çιkιyorsa, (360 

derece performans değerlendirme sistemi dahilinde) çalιşanιn kendi değerlendirmesinde 

belki de bölümünde kabul görmediği ve yeni şeyler denemeye imkan bulamadιğι ortaya 

çιkabilmektedir. Bunun için ayrιca, ilgili çalιşanιn astlarιnιn, üstlerinin ve çalιşma 

arkadaşlarιnιn değerlendirme sonuçlarιna da bakmak gereklidir. Performans 

değerlendirme, davranιşlardaki değişimin ölçülmesinde yararlanabilecek en pratik 

yoldur.  

3.2.1.4. Sonuç Ölçümü 

Sonuçlarιn ölçümü aşamasιnda işletmenin belirlediği amaçlara (verimlilik artιşι, 

kalite artιşι vb...gibi) iş rotasyonu ile ne kadar ulaşιldιğι belirlenmeye çalιşιlmaktadιr. 

Bu aşamada, fayda maliyet karşιlaştιrmalarι, fayda analizleri, yatιrιmιn getirisinin 

ölçülmesi gibi analizlerden yararlanιlmaktadιr. Bu verilerle iş rotasyonunun yarattιğι 

faydalar parasal-maddi değerlere dökülmektedir. Sonuçlarιn ölçümü aşamasιnιn etkin 

işleyebilmesi için ilk üç basamağιn doğru bir şekilde tamamlanmasι gerekmektedir. 

Kaza raporlarι, verimlilik ve kalite artιşι göstergeleri, devamsιzlιk durumlarι ve işgücü 

devir oranιndaki değişim ve işten ayrιlma nedenleri de iş rotasyonu etkinliğinin ölçümü 

için sağlam veriler sağlamaktadιr. Sonuçlarιn ölçümü konusunda yazarlarιn ve 

uzmanlarιn ortaya koyduğu bir çekince de, işletme amaçlarιndaki artιşιn doğrudan iş 

rotasyonu ile bağdaştιrιlamayacağιdιr. İşletme karιndaki artιşιn ya da iş kazalarι 

sayιlarιndaki azalιşιn doğrudan iş rotasyonu ile mi ilişkili olduğunun ortaya konmasι 

oldukça zor bir durumdur. Daha önce öğrenme ölçümü konusunda bahsedilen kontrol 

ve deney grubu yöntemleri bu aşamada da uygulanabilmektedir.  

İş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğinin Kirkpatrick Modeli ile ölçümünde 

eğitim uzmanlarιnιn bazι çekinceleri bulunmaktadιr. Geniş değerlendirme kriterlerine 

sahip olduğu ve değerlendirme sonuçlarιnιn şirket yönetimine doğru ve zamanιnda 
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raporlanmasιnda güçlük yaşandιğι için bu modelin kullanιmι az şirket tarafιndan tercih 

edilmektedir. A.B.D’de 1996 yιlιnda Training Magazine’nin yaklaşιk 1500 firma ve 

40,000 eğitim uzmanι arasιnda yaptιğι ankete göre şirketlerin %86’sι Kirkpatrick 

modelindeki ‘Tepki Ölçümü’ seviyesini; %71’i ‘Öğrenme Ölçümü’ seviyesini 

gerçekleştirmektedir. Ancak, son iki seviye olan ‘Davranιş Ölçümü’ ve ‘Sonuç Ölçümü’ 

sιrasιyla, işletmelerin %65’i ve %49’u tarafιndan uygulanmaktadιr. Kιsacasι, 

Kirkpatrick modelindeki dört seviyeli ölçüm uzun ve detaylι bir ölçüm süreci 

gerektirdiğinden son aşamaya kadar uygulanmasι işletmeler tarafιndan tercih 

edilmemektedir.345 

3.2.2. CIRO Modeli ile Ölçüm 

CIRO Modeli, sιrasιyla “İçerik, Girdi, Tepki ve Çιktιlarιn Değerlendirilmesinin” 

ingilizce karşιlιklarιnιn kιsaltmasιdιr.346 İçeriğin değerlendirilmesinde iş rotasyonu 

planlarιnιn nasιl belirleneceğine dair değerlendirmeler yapιlmaktadιr. Öncelikle 

işletmenin eksikleri tespit edilmekte; daha sonra, çalιşanlarιn temel yetkinliklerini 

ortaya koymak için işteki davranιşlarιnιn nasιl olmasι gerektiği saptanmaktadιr. 

Bununla birlikte, işletme faaliyetinin etkin ve verimli bir şekilde devam edebilmesi için 

sahip olunmasι gereken teknik yetkinliklerin de işgörenlere nasιl kazandιrιlacağι ortaya 

konmaktadιr. Girdilerin değerlendirilmesinde iş rotasyonunun organizasyonel ve kişisel 

bazda nasιl planlanacağι ve diğer hangi tür eğitim tekniklerinden faydalanιlacağι 

görüşülmektedir. Tepkilerin değerlendirilmesinde işgörenlerin iş rotasyonu ile ilgili 

tepkilerinin toplanmasι ve kullanιlmasι söz konusudur. Çιktιlarιn değerlendirilmesinde 

iş rotasyonu uygulamasι başιnda ortaya konan amaçlarιn gerçekleşip gerçekleşmediği 

değerlendirilmektedir. Bu modelde iş rotasyonu planlarιnιn etkinliğinin sağlanmasι, 

etkinliğin ortaya konmasιndan daha önemlidir.  

3.2.3. CIPP Modeli ile Ölçüm 

CIPP Modeli ingilizce, “İçerik, Girdi, Süreç ve Ürün” kelimlerinin kιsaltιlmasι 

olarak geçmektedir. Bu modelde, içerik, girdi, süreç ve ürün değerlendirilmektedir. 

                                                 
345 Training Magazine, “Industry Report”, Training Magazine, 1996, p. 63. 
346 Phillips, Jack, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, 3rd ed., Gulf Pub., 
Houston, 1997, pp. 40. 
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İçerik değerlendirmesi, belirlenen organizasyonel ihtiyaca göre iş rotasyonu planlarιnιn 

bu doğrultuda uyumlaştιrιlmasιdιr. 347   Birden fazla amaç belirlendiğinde kişisel kariyer 

ve rotasyon planlarι da buna göre yapιlmaktadιr. Örneğin, yönetici gelişiminin 

sağlanmasι yönündeki bir amaca yönelik iş rotasyonu planlarι mavi yakalιlar için 

hazιrlanan rotasyon planlarιndan tamamen farklι olmaktadιr. Ayrιca, belirlenen amaca 

ulaşmak için iş rotasyonu uygulamasιnιn da doğru bir tercih olup olmadιğι da göz 

önünde bulundurulmalιdιr. Örneğin, yeni alιnan bir yazιlιm programιnιn işletme 

genelinde yaygιnlaştιrιlmasιnι sağlamaya yönelik bir amaç için iş rotasyonu doğru bir 

yöntem değildir. Bunun için, yazιlιm programιna hakim eğitmenler araştιrιlmalι ve 

gerekiyorsa sιnιf içi eğitimler verilmelidir.  

Girdi değerlendirmesinde iş rotasyonu planlarι karşιlaştιrιlmakta; işletme 

politikalarι ve bütçeler değerlendirilmekte ve de ele alιnmaktadιr. Süreçlerin 

değerlendirilmesinde, iş rotasyonu uygulamasι sιrasιnda, öncesinde ve sonrasιnda 

sürecin işleyişi hakkιnda bilgiler toplanmaktadιr. Kιsacasι, süreç analizi uygulamaya 

rehberlik etmektedir. Bu bilgiler üst yönetime ve İK Departmanι’na da bilgi 

sağlamaktadιr. Bu bilgiler daha sonra uygulamaya ait stratejilerin ve planlarιn yeniden 

oluşturulmasιnda geri bildirim sağlamakta; kararlarιn yeniden gözden geçirilmesine 

yardιmcι olmaktadιr. Ürünün değerlendirilmesinde, “iş rotasyonu uygulamasι ile istenen 

sonuçlara ulaşιlabiliyor mu?” sorusuna yanιt aranmaktadιr. Hedeflenen ihtiyaçlarιn 

karşιlanιp karşιlanmadιğι iş rotasyonunun işletme içindeki uygulanmasιnιn etkinliğini 

göstermektedir.348  

3.2.4. Phillips’in Yatιrιmιn Karlιlιğι Modeli ile Ölçüm 

Phillips’in “Yatιrιmιn Karlιlιğι Modeli”, kιsaca “ROI”, eğitim etkinliği 

ölçümündeki güncel yaklaşιmlardan biridir. Bu yaklaşιmla firmalar, eğitime yaptιklarι 

yatιrιmιn çalιşanlar ve işletme için ne kadar değer yarattιğιnι görmektedirler. İş 

rotasyonunda işletme için maliyet oluşturabilecek noktalar şunlardιr: 349  

- kişinin yeni işe adapte olmak için geçirdiği süre,  

                                                 
347 Stufflebeam, Daniel L., “CIPP Evaluation Model Checklist”, 2nd ed., 17.03.2007, 
http://www.wmich.edu/evalctr/checklists/cippchecklist_mar07.pdf, 09.11.2007 
348 Stufflebeam, a.g.m. 
349 Cheraskin - Campion, a.g.m., p. 37. 



 152

- yeni çalιşma arkadaşlarι ile çalιşmaya alιşma süresi,  

- işle ilgili aldιğι eğitimin maliyeti,  

- alιşma döneminde yapιlan hatalar ve, 

- kendisinin kendinden sonra gelecek kişiyi eğitmesi için harcadιğι emektir. 

Tüm bu kalemler firmalara eğitim maliyet ölçümü açιsιndan fazla gözükmekte 

ve işletmenin bu nedenle iş rotasyonu tekniğinden uzaklaşmasιna neden olmaktadιr. 

Ancak, fayda analizi, işletmeler tarafιndan iyi yapιlabildiği sürece getirinin bu 

maliyetlerin çok üstünde olduğu da görülmektedir. Etkili bir seçme süreci oluşturulursa, 

iş rotasyonuna yapιlan ‘Yatιrιmιn Geri Dönüş Oranι’nda (ROI) yükselme 

kaydedilebilinmektedir.350 Ancak, ROI uygulamasιnda göz önünde bulundurulmasι 

gereken bazι zorluklar da bulunmaktadιr. Böylesi bir değerlendirme sisteminin ek 

maliyet ve zaman yükleyecek olmasι; bu modelin uygulanmasι konusunda personelin 

yetiştirilmesi ve sürecin hiç ara vermeden sistemli bir şekilde izlenmesi gerekliliği 

işletmelerin karşιsιna çιkan zoruklardan bir kaçιdιr.351 

Phillips’in Beş Aşamalι Yatιrιmιn Karlιlιğι Modeli aşağιda Tablo 10’da 

gösterildiği gibi uygulanmaktadιr:  

Tablo 10: Phillips’in Beş Aşamalι Yatιrιmιn Karlιlιğι Modeli352 * 
Seviye Tanιm Değerlendirme Yöntemi 
1 Tepki ve 

planlanmιş etki 
Çalιşanιn iş rotasyonu uygulamasιna olan tepkisini 
ölçer ve uygulama için gerekli olan planι özetler. 

Anket, gözlem, görüşme 

2 Öğrenme Beceri, bilgi ve tutumdaki değişiklikleri ölçer. Bilgi, beceri ve yetenek testleri 
3 İş uygulamalarι İş başιndaki davranιş değişikliklerini ve eğitim 

malzemelerinin ne derecede iyi kullanιldιğιnι ölçer. 
Takip araştιrmalarι ve anketleri, 
gözlemler, görüşmeler, performans 
izlenmesi 

4 İşletme sonuçlarι Faaliyetlerinin işletme üzerindeki etkisini ölçer. Performans sözleşmeleri, hareket planlarι 
5 Yatιrιmιn 

Karlιlιğι 
Sonuçlarιn maddi değeri ile faaliyetlerinin 
maliyetlerini karşιlaştιrιr.(yüzde olarak ifade edilir.) 

 

Phillips’in eğitim etkinliğini ölçmeye ilişkin geleneksel amaçlar olarak 

tanιmlanan amaçlarιnι iş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliği ölçümü ile 

bağdaştιrιldιğιnda aşağιdaki amaçlar ortaya çιkmaktadιr: 

                                                 
350 Bennett, a.g.m., p. 9. 
351 Phillips, Jack, Return On Investment in Training and Performance Improvement Programs, Gulf Pub. 
Co.,  Houston, 1997, pp. 13-15. 
352 Phillips, “Hanbook of Training…”, a.g.e., p. 193. 
* Tablo esas olarak tüm eğitim teknikleri için hazιrlandιğιndan; burada iş rotasyonu uygulamasιna yönelik 
revize edilerek sunulmaktadιr.  
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- iş rotasyonunun başta belirlenen amaçlarιna ulaşιp ulaşmadιğιnιn belirlenmesi, 

- iş rotasyonu uygulamasιnιn güçlü ve zayιf yönlerinin ortaya konmasι, 

- iş rotasyonu için fayda/maliyet oranιnιn belirlenmesi, 

- iş rotasyonu dahilinde çizilen kişisel programlarιn kişiler için uygun olup 

olmadιğιnι değerlendirmek, 

- uygulamaya katkι sağlamasι bakιmιndan çalιşanlar bazιnda tüm verilerin 

(performans değerlendirme sonuçlarιnιn, kariyer planlarιnιn, amir görüşlerinin 

...vb.) bir veri tabanι dahilinde saklanmasιnι sağlamak. 

Yukarιdaki amaçlarιn ön planda olmasιna rağmen Phillips’in modelinde esas 

olan, yatιrιmιn karlιlιğιnιn hesaplanmasιnιn, etkinlik ölçümünde amaç olarak 

edinilmesidir. Yatιrιmιn karlιlιğι, işletmenin yatιrιm maliyetlerini geri alιp alamadιğιnι 

ve eğitimden ölçülebilir faydalar sağlayιp sağlayamadιğιnι göstermektedir. Kιsaca 

yatιrιmιn geri dönüş oranι aşağιdaki formülle ifade edilebilir: 

 

 

 

Şekil 12: Yatιrιmιn Geri Dönüş Oranιnιn Hesaplanmasι  

Yukarιdaki formüle göre öncelikle yapιlmasι gerekenlerden biri, maliyetlerin 

belirlenmesidir. İK Departmanι’nιn iş rotasyonu planlama sürecindeki herbir aşama için 

harcadιğι zaman, kullanιlan materyaller, eğer ihtiyaç duyuluyorsa özel bir danιşmanlιk 

şirketinden alιnan danιşmanlιk hizmeti iş rotasyonu içerisindeki maliyetleri 

oluşturmaktadιr. Elde edilen faydalarιn ölçümüne de herbir işgörene kazandιrιlan bilgi, 

beceri  düzeyi, şirkete katιlan yenilikler ve tüm bunlarιn kullanιmι dahil edilmektedir. 

Ancak bu çalιşmada da sιk sιk belirtildiği gibi, iş rotasyonundan elde edilen faydalarιn 

gerçekte iş rotasyonundan kaynaklanιp kaynaklanmadιğιnι belirlemek ve bunun için 

kontrol ve deney gruplarιnιn oluşturulmasι oldukça zordur. Gelinen hedeflerin iş 

rotasyonu sonucunda mι yoksa iş rotasyonundan bağιmsιz başka etmenlerin etkisi ile mi 

 
Elde edilen faydalar - eğitimin maliyeti 

ROI(%) =             X 100 
Eğitimin maliyeti 
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elde edildiğini ortaya çιkarmak bu eğitim türünün etkinliğinin ölçümündeki en büyük 

engellerden biridir. 

Yukarιdaki formülde yerine konulacak olan değerlerin belirlenmesi için 

öncelikli yapιlmasι gereken işlerden bir tanesi de, elde edilen bilgilerin parasal değerlere 

dönüştürülmesidir. Ancak alιşkanlιklar, yeni beceriler, memnuniyet, takιm etkinliği, 

stres gibi soft verilerin parasal değerlere dönüştürülmesinde her zaman zorluk yaşandιğι 

bilinmektedir. İş rotasyonunun faydalarι belirlenip, parasal değerlerle ifade edildikten 

sonra yatιrιmιn karlιlιğιnι hesaplamak oldukça kolay bir işlem haline gelmektedir.353 

Ancak şu da yeniden vurgulanmalιdιr ki, iş rotasyonuna dair eğitim maliyetlerinin 

hesaplanmasι oldukça zor bir olaydιr. İş rotasyonu aynι zamanda uzun döneme yayιlan 

bir teknik olduğundan oranιn hesaplanmasιnda yιllιk değerler kullanιlmasι yerine daha 

uzun süreli verilerin kullanιlmasι tercih edilmektedir.354   

İşbaşι eğitimine yapιlan yatιrιmιn ‘yatιrιmιn geri dönüş oranι hesaplanmasι’ ile 

ilgili yapιlan bir araştιrma sonucuna göre, iş rotasyonunda çalιşanlarιn deneyimleri 

arttιkça bilgi ve beceri düzeyinde kazandιklarι miktar da artmaktadιr sonucu 

çιkmaktadιr. İşbaşι eğitimin marjinal geri dönüş oranι eğitim kişiye sürekli bir deneyim 

ve bilgi kazandιrdιğιndan dolayι hep bir yükselme eğrisi çizmektedir. Ayrιca, bu oran 

düşük eğitimliler için düşük kalmakta; eğitim seviyesi arttιkça ise bu oran 

yükselmektedir.355 

Daha önce de belirtildiği gibi, iş rotasyonundan elde edilen faydalarι diğer 

değişkenlerin etkisinden arιndιrmak oldukça zordur. Ancak şu da bazι yazarlar 

tarafιndan belirtilmektedir ki, iş rotasyonu uzun süreli bir eğitim tekniği olduğu için 

diğer kιsa süreli ve geçici eğitimlerden daha fazla yarar sağlamaya yöneliktir. İş 

rotasyonunun etkinliğinde yatιrιmιn geri dönüş oranιnι ölçmek için harcanan süre ve 

masraflar bu nedenle eğitime çok fazla bir yük oluşturmamaktadιr. Diğer eğitim 

türlerinde, eğitim süresi kιsa olduğundan ve sιk sιk tekrarlanmadιğιndan eğitimden elde 

edilen fayda çok fazla olmamakla birlikte eğitim etkinliğini ölçmek için kaybedilen süre 
                                                 
353 Kaplan, Robert N. - Norton, David, Balanced Scorecard, çev. Serra Egeli, Sistem Yayιncιlιk, İstanbul, 
1999, s. 11. 
354 Eroğlu, a.g.e., s. 215. 
355 Groot, Wim – Mekkelholt, Eddie, “The rate of return to investments in on-the-job training”, Applied 
Economics, vol. 27, 1995, pp. 173-181, p. 173. 
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ve maliyet ise bu faydadan daha fazla olabilmektedir. Formülle ilgili diğer bir sιkιntι da, 

tüm kavramlarιn fayda veya gider olarak sayιsallaştιrιlmasιnιn zor olmasιdιr. Ayrιca, 

maliyetler eğitim öncesinde ve eğitim sιrasιnda kolayca hesaplanabilmekte ancak, 

egitimin getirisini hesap etmek için uzunca bir süre beklenmesi gerekmektedir. İş 

rotasyonu uygulama olarak İK Departmanι’na iş yükü getirdiğinden bu tür geniş 

kapsamlι ölçüm modellerinin kullanιmι bu yükü daha da arttιrmaktadιr.356  

İş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğinin Yatιrιmιn Karlιlιğι Modeli ile 

ölçümünde eğitim uzmanlarιnιn bazι çekinceleri bulunmaktadιr. Bu modelin aşağιda 

belirtilen hususlar sebebiyle iş rotasyonu etkinliğinin belirlenmesinde bazι engeller 

yaratacağι görüşülmektedir:357 

- direkt iş rotasyonunun işletme performansιna olumlu etkisi olduğunu 

söylemek, işletme performansιna etki eden diğer sayιsιz faktörleri elimine 

etmenin güçlüğü açιsιndan oldukça zordur, 

- modele ilişkin ölçümleri yapmak için gerekli verilerin toplanmasιnda güçlük 

yaşanmaktadιr, 

- iş rotasyonu uygulamasιna dair maliyetler, uygulama başlangιcιnda hesap 

edilebilmekte; ancak, uygulamaya başlandιktan sonraki elde edilen faydalar 

uzun vadeli bir ölçüm gerektirdiğinden ve çoğunun da kantitatif olarak hesap 

edilmesi zor olduğundan hesaplamalar güçlükle yapιlabilinmektedir, 

- iş rotasyonu, iş başι eğitim tekniklerinden olduğundan çalιşan bilgi ve 

becerisini işi yaparak öğrenmektedir. Bu öğrenme şekli üretim süreci içinde 

akιp gittiğinden buna dair fayda ve maliyet ölçümlerinin yapιlabilmesi oldukça 

zordur, 

- yatιrιmιn karlιlιğι ölçümleri üst yönetim tarafιndan İK Departmanι’nιn “tanιtιm 

ve pazarlama” faaliyetleri olarak yorumlanmakta; zaman kaybι olarak 

görülmektedir, 

                                                 
356 Glover et.al., a.g.e., p. 45. 
357 Glover et.al., a.g.e., p. 5. 
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- iş rotasyonu planlarι kişisel bazda yapιldιğιndan –mavi yakalιlar dιşιnda- her 

bir çalιşan farklι bir kariyer ve eğitim sürecine tabi tutulduğundan, çalιşanlar 

arasιnda kontrol ve deney gruplarι oluşturulmasι pek mümkün değildir. 

Yatιrιmιn Karlιlιğι Modelinin iş rotasyonu tekniği üzerinde etkin bir 

değerlendirme gerçekleştirebilmesi için, başlangιçta amaçlarιn çok iyi ve kesin bir 

şekilde ortaya konmasι ve elde edilen faydalarιn ne kadarιnιn iş rotasyonu sayesinde ne 

kadarιnιn iş rotasyonundan bağιmsιz olarak elde edildiğinin tespit edilmesi gereklidir.  

İş rotasyonu etkinliğinin ölçülmesinde işletme sayιsal değerleri de 

kullanιlmaktadιr. İş kazasι sayιsι, iş hastalιklarι sayιsι, hastalιk sigortasι giderleri, 

şikayet/reklamasyon oranlarι, ürünün üretim süresi, eğitim saatleri, devamsιzlιk oranlarι 

ve işgücü devir oranι gibi veriler iş rotasyonunun işletme performansιna ne gibi katkιlarι 

olduğunu da ortaya çιkarmaktadιr. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, bu 

verilerin geçmiş yιllara göre olumlu değişimler göstermesi ya da en alt seviyeye inmesi 

tamamiyle iş rotasyonunun bir sonucudur denilememesidir. Bilinmelidir ki, bu oranlara 

etki eden birçok etken bulunmaktadιr. Çalιşanlarιn davranιşlarιnda ya da örgüt 

psikolojisinde iş rotasyonunun tam bir etkisinin bulunup bulunmadιğι anket ya da 

görüşme yöntemleri ile daha net bir şekilde ölçülebilmektedir. Bu şekilde çalιşanlarιn 

uygulama ile ilgili tutum ve davranιşlarι daha detaylι bir biçimde incelenmekte ve 

önyargιlarι, konu hakkιndaki bilgileri, beklentileri ve önerileri de alιnmakta ve eğitimin 

gerçekten yararlι mι ve de uygulamanιn doğru mu yapιldιğι da ortaya çιkmaktadιr. Şu 

da hep vurgulanmaktadιr ki, iş rotasyonu bir işbaşι eğitim tekniği olduğu için öğrenme 

daha hιzlι ve etkin bir şekilde gelişmekte; bilgiler uzun süre unutulmamakta ve 

kazanιlan tecrübeler iş hayatιnda, işletme kararlarιnda ‘geri dönüşüm’le tekrar 

kullanιlabilinmektedir. 

Tayland’ta 500 büyük işletme arasιnda yapιlan bir araştιrmada çoğu firma, 

fayda-maliyet analizi gibi etkinlik ölçümlerinden faydalanmadιklarιnι belirtmişlerdir. 

Söz konusu işletmeler, iş rotasyonu uygulama amaçlarιnιn işletme performansιnι ve 

verimliliğini arttιrmak olduğunu belirtmiş olsalar da, bu amacιn sayιsal bakιmdan 

gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçen hiçbir metoda başvurmamaktadιrlar. Bu tür bir 
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değerlendirmenin eksikliği, işletmenin eski durumu ile iş rotasyonu uygulamasιndan 

sonraki durumunu karşιlaştιrmayι imkansιz kιlmaktadιr.358 

3.3. İş Rotasyonu Planlarιnιn Gözden Geçirilmesi ve Gelecek Planlarιn 

Hazιrlanmasι 

İş rotasyonu değerlendirme sonuçlarι ile iş rotasyonunun nasιl daha etkin hale 

getirilebileceği; işgörenlerin memnuniyet dereceleri; çalιşanlarιn edindikleri bilgi, 

beceri ve tutumlarιn düzeyi, davranιşlarιndaki değişim; organizasyonel sonuçlardaki 

değişim; iş rotasyonu ile elde edilen faydalarιn parasal olarak ifade edilmesi ‘fayda ile 

maliyetlerin karşιlaştιrιlmasι’ ile ortaya çιkmaktadιr. İş rotasyonu ile elde edilmesi 

düşünülen ya da sonucunda elde edilen faydalar, çalιşmanιn birinci bölümünde ‘amaç 

ve faydalar’ başlιklarι altιnda incelenmiştir. Uygulamanιn başιnda belirlenmiş kriterlerin 

iş rotasyonu ile ortaya çιkιp çιkmadιğι; amaçlarιn gerçekleşme düzeyi eğitim etkinliği 

ölçme modelleri ile ya da anket, sιnav, görüşme, gözlem vb. yöntemlerle elde 

edilmektedir. Tüm bu aşamalardan geçtikten sonra iş rotasyonu süreci ve planlarι 

yeniden gözden geçirilmelidir. 

Rotasyon planlarιnιn uygulanmasι ve sonucundaki etkiler, üst yönetim ve İK 

Departmanι’nιn tayin edeceği uzman kişiler tarafιndan izlenmeli ve etkinlik ölçümleri 

yapιlmalιdιr. Rotasyon uygulamalarιnιn örgüt ve çalιşanlarιn yaşamιna etkileri tespit 

edilerek süreci güçlendirecek ve planlarι geçerli kιlacak değişikliklerin yapιlmasι 

gerekmektedir.  

Oluşturulan rotasyon planlarιnιn etkin bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol 

etmenin diğer bir yolu da, işletmedeki iş kazasι sayιlarιnιn, devamsιzlιk oranlarιnιn ve 

kayιp günlerin sayιlarιnda bir azalιş olup olmadιğιnι görmektir. Bu tür verilerde sayιsal 

olarak bir azalma varsa bunun nedenleri bir ölçüde iş rotasyonuna bağlanabilinmektedir. 

Aynι zamanda, önemli ölçüde bir artιş varsa uygulamada bir hata yapιldιğι da gözden 

kaçιrιlmamalιdιr. Uygulama ile ilgili ayrιca çalιşanlar arasιnda anket düzenlenerek de 

bilgi toplanabilmekte ve kişisel gelişim ve rotasyon planlarι anket sonuçlarι 

doğrultusunda revize edilebilinmektedir.359 Örneğin IBM’de yιllιk performans 

                                                 
358 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p.1842. 
359 Clifton, a.g.m., p. 2. 
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görüşmelerinde çalιşanlarιn geçmiş durumlarι da değerlendirilerek ve kişinin tercihleri 

haritalandιrιlarak potansiyel yeni roller belirlenmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, 

kişi eğitim programlarιna da yönlendirilmektedir. Bu firmada rotasyon programlarι 

mutlaka kariyer ve başarι planlarι ile ilişkili yürütülmektedir.360 

 Bilinmektedir ki, başarιlι bir iş rotasyonu uygulamasιnιn temelinde kişi bazιnda 

gelişim planlarιnιn oluşturulmasι, yeni işle ilgili yeterli bilginin verilmesi ve iş 

rotasyonu uygulamasιna dair üst yönetimin hedeflerinin ve buradan çιkacak sonuçlarιn 

iyice ortaya konmasι gerekmektedir. 

4. İŞ ROTASYONU UYGULAMASΙNDAKİ SINIRLAR 

İş rotasyonunun bir işletmede uygulanιyor olmasιnιn o işletmeye ait bir ya da 

birden fazla nedeni bulunmaktadιr. Bu nedenlerin en başιnda, esnek ve kaliteli işgücüne 

sahip olma isteği gelmektedir. Dιş rekabet ortamιna uyum sağlayabilmek; ileri 

teknolijilere sahip olabilmek ve bunu yönetecek işgücünü istihdam edebilmek için İK 

odaklι değerlerin geliştirilmesi gerekliliğine inanan işletmeler, iş rotasyonu 

uygulamarιnι tercih etmektedirler. Bu işletmelerin ikinci büyük ortak özelliği, çalιşan 

sayιlarιdιr. Çalιşan sayιlarι fazla olan işletmelerde iş rotasyonu uygulamasι da 

artmaktadιr. Ayrιca, işyerindeki sendikalaşma oranι, kadιn-erkek çalιşan sayιsιnιn 

birbirine oranι ve işgörenlerin kιdemleri de iş rotasyonunun bir işletmedeki 

uygulanabilirliğini etkilemektedir.361 

Örneğin, 1999 yιlιnda yapιlan bir araştιrmaya göre, ülkemizdeki iş rotasyonu 

uygulamalarι ile ilgili çarpιcι bir veri ortaya konmuş; ülkemizdeki şirketlerin*¹ 

%48’inde iş rotasyonu uygulandιğι ortaya çιkmιştιr.*² Elde edilen verilere göre, daha 

çok ‘üretim sektöründeki büyük ölçekli işletmelerde’ bu “esnek çalιşma tipinin” yoğun 

                                                 
360 Shukla, Gauri,“Job rotation & how it works”, EBSCO Publishing, April 2003, http://www.rediff.com, 
01.06.2008. 
361 Eriksson - Ortega, a.g.m., p. 15-16, 22. 
*¹ Araştιrmanιn örneklemini, İSO’ya ait ilk 500 büyük işletme ve burada yer almayan PERYÖN üyesi 400 
toplam 900 işletme oluşturmaktadιr. 
*² Aynι çalιşmanιn 1995 yιlι araştιrmasιnda Türkiye’deki iş rotasyonu uygulama oranι, %28.6 oranιnda 
görülmüştür.bkz. Uyargil, Cavide, Avrupa’da Stratejik İnsan Kaynaklarι Yönetimi Araştιrmasι: 1995-
1996 Türkiye Raporu, Arthur Andersen, İstanbul, 1996. 
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olduğu gösterilmektedir.362 Bunun nedeni, büyük ölçekli işletmelerin İK 

departmanlarιnda stratejik İK uygulamlarιna daha yoğunluk veriliyor olmasι ve 

özellikle üretim sektöründe iş rotasyonu ile becerilerin ve motivasyonun arttιrιldιğιna 

inanιlmasι ve yine aynι sektörde mavi yakalιlar arasιnda yoğun bir şekilde rotasyon 

yapιlιyor olmasιdιr.  

İş rotasyonu gelişim ve kariyer planlamasι yapιlιrken, yöneticilerin ve İK 

departmanιnιn, çalιşanιn uygun bir pozisyona aktarιldιğιndan ve iş rotasyonu 

planlamasιnιn örgüt kültürü paralelinde sürdüğünden emin olmasι gerekmektedir. Üst 

yönetim tüm bunlarι en iyi şekilde gerçekleştirmek istese de ortaya çιkan bazι durumlar 

iş rotasyonunun etkili bir şekilde yürümesini engelleyebilmektedir.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13: İş Rotasyonunda Karşιlaşιlan Sιnιrlar 

Yukarιda belirtilen sιnιrlar, iş rotasyonu uygulamasιnι devreye girdiklerinde 

bazen olumlu bazen de olumsuz etkileyebilecek sιnιrlardιr. Şu da belirtilmelidir ki, bu 

sιnιrlar firma kurallarι ile ya da bakιş açιlarι ile giderilebilecek engellerdir. Özellikle 

                                                 
362 Uyargil, Cavide – Özçelik, Oya – Dündar, Gönen, Cranfield Uluslararasι Stratejik Insan Kaynaklarι 
Yönetimi Araştιrmasι 1999-2000 Türkiye Raporu, İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme Iktisadι Enstitüsü Yayιnι, 
İstanbul, 2001, s. 40.   
 

 
 
 
 

Genel Sιnιrlar 
 
• Ülke ve Pazar Ekonomisi, 
• İşgücü Piyasasι ve Sosyo-Kültürel 

Politiklar. 

İş ile İlgili Sιnιrlar 
 
• İşin yapιsι (çalιşma koşullarι, 

teknoloji, çalιşma arkadaşlarι) 

İŞ 
ROTASYONU 
(sιklιğι, planlamasι, 

beraberinde 
getirdiği 

değişiklikler, iş 
rotasyonuna 
duyulan ilgi)  

Örgütsel Sιnιrlar 
• İşletme tipi,  
• Finansal yapι, 
• Üst yönetim ve İK Dept.nιn 

tutumu 
• Çalιşan ve kademe sayιsι, 
• Teknoloji, 
• Sendika, 
• Sayιsal Esneklik. 

Kişisel Sιnιrlar 
• Demografik 

(yaş,cinsiyet, eğitim, 
kιdem) 

• Ücret, 
• Performans, 
• Kişisel hedefler. 
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bazι ülkelerin değer yargιlarιndan ya da sosyal kurallarιndan kaynaklanan sιnιrlar diğer 

bir ülkede bu engellerin aşιlmιş olmasι ile bir kιsιt olarak görülmemektedir.  

4.1. Kişisel Sιnιrlar 

İş rotasyonunda karşιlaşιlan kişisel sιnιrlar, demografik sιnιrlar (yaş, cinsiyet, 

kιdem ve eğitim), ücret sιnιrlarι, performans sιnιrlarι ve kişisel hedef sιnιrlarιdιr. 

4.1.1. Demografik Sιnιrlar 

İş rotasyonunda karşιlaşιlan demografik sιnιrlar içerisinde yer alan yaş, cinsiyet, 

kιdem ve eğitim sιnιrlarι aşağιda açιklanmaktadιr. 

4.1.1.1. Yaş 

Yapιlan araştιrmalarda çalιşanlarιn yaşlarι ilerledikçe iş rotasyonuna karşι 

isteklerinin azaldιğι saptanmιştιr. Şirketin en üst seviyelerine gelmiş kişiler hem 

kιdemleri dolayιsι ile hem de artιk yaşlarιnιn çok ilerlemiş olduğunu düşündüklerinden 

iş rotasyonuna sιcak bakmamaktadιrlar. Firma üst yönetiminde bulunan yöneticiler de 

öğrenecek birşeylerinin kalmadιğιnι ve kariyerlerinde ve yaşamlarιnda gelinebilecek en 

üst seviyeye geldiklerini belirterek iş rotasyonu uygulamalarιna kendilerini dahil 

etmemeyi tercih etmektedirler.363 

Bu konuda çalιşanlar arasιnda sorun yaratan diğer bir neden de, yaşlι ve genç 

çalιşan ayrιmιnιn iş ve kariyer seçimlerinde farklιlιk yaratmasιdιr. Genç personelin yaşlι 

ve kιdemli çalιşanlara oranla daha fazla bağιmsιz ve esnek olabildikleri bilinmektedir. 

Bunun sonucunda, yaşça küçük olanlar, diğerlerine göre seyahat etmede ya da risk 

altιna girmede bir çekince görmemektedirler.364 

Yaş aynι zamanda geçmişi ve bununla şekillenen beklentileri de beraberinde 

getirmektedir. Yapιlan bir araştιrma, 1980 ve sonrasι doğumlularιn, kişilik bakιmιndan 

bağιmsιzlιklarιna daha düşkün ve esnek düşünebilen; kişisel gelişime önem veren ve 

rahat bir yaşam standardιnι tercih eden bir jenerasyon olduğunu göstermektedir. Bu da, 

                                                 
363 Cheraskin – Campion, a.g.m., p. 34. 
364 Blum, Adrian, Integriertes Arbeitszeitmanagement: ausgewählte personalwirtschaftliche Massnahmen 
zur Entwicklung und Umsetzung flexibler Arbeitszeitsysteme, Haupt Verlag, Bern, 1999, p. 99. 
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iş rotasyonu ve kariyer planlarιnιn oluşturulmasιnda, işletmeler için hem bir engel hem 

de artι bir puan oluşturmaktadιr.365  

Yaş konusunda ülkelerin bulunduğu demografik yapι da önem kazanmaktadιr. 

Özellikle Avrupa ülkelerinin nüfusunun yaşlanmasι ile istihdam edecek genç nüfusa 

ihtiyaç duyulmakta bu da dünyadaki istihdam yapιsιnι etkilemektedir.366 Bu nedenle, bu 

ülkeler eldeki genç nüfusu daha verimli ve birçok alanda kullanacak şekilde gelişim 

programlarι ve çalιşma şekilleri uygulamaktadιrlar. 

Mavi yakalιlarιn iş rotasyonuna ilgisini belli kriterler altιnda inceleyen bir 

araştιrma, 40-44 yaş grubunun genç yaş grubuna göre iş rotasyonuna daha istekli 

olduklarι; hatta, yeni bir göreve geçtikten sonra fazla beden gücü harcadιklarι ve 

olumsuz koşullarιnι beğenmedikleri eski işlerine de geri dönmek istemedikleri ortaya 

çιkmιştιr.367 Firmada ağιr yük altιnda çalιşarak belli bir zaman geçirdikten sonra 

işlerinden ve işyerinden duyduklarι monotonluğu giderici değişiklikler bu yaş grubu için 

cazip hale gelmektedir. 

4.1.1.2. Kιdem 

İş rotasyonu planlamasι kιdem ya da hiyerarşi gözetmeksizin yapιlmaktadιr. 

Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, kιdem olarak ilerlemiş çalιşanlar, iş rotasyonu ilk 

uygulanmaya başlandιğιnda  tepki gösterebilmektedirler. Alιştιklarι iş ortamιndan 

ayrιlmak istememeleri ve değişime karşι çoğu zaman tepkili olmalarι iş rotasyonunu 

benimsememelerine neden olmaktadιr. Bu aşamada iş rotasyonu ile ilgili bilgilendirme 

eğitimlerine önem verilmesi gerekmektedir.368 

Yapιlan bir araştιrma, kιdem ve iş rotasyonu arasιndaki negatif korelasyonu 

ortaya koymaktadιr.* Araştιrma kapsamιnda yönetici düzeyindeki çalιşanlarιn sadece 

%27’si iş rotasyonunu kendileri için gerekli görürken; kιdemi on yιldan az yöneticilerin 

%75’inin iş rotasyonu için istekli olduğu ortaya konmuştur. İş deneyimi on yιldan fazla 

                                                 
365 zu Putlitz – Komm – Putzer, a.g.m., p. 22. 
366 Winzenried, a.g.e., p. 45. 
367 Vezina, a.g.e., p. 4. 
368 Breisig – Krone, a.g.m., p. 413.  
* Söz konusu araştιrma 27,700 çalιşanι ile uluslararasι alanda faaliyet gösteren Eli Lilly and Company ilaç 
firmasιnιn  finans departmanιna bağlι 500 personeli üzerinde yapιlmιştιr.  
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yöneticiler ve iş deneyimi beş yιldan fazla uzmanlar için iş rotasyonu cazip 

gözükmemekle birlikte kιdemi beş yιldan az uzmanlar ve on yιldan az yöneticiler iş 

rotasyonuna ιlιmlι bakmaktadιrlar. Bunun nedeni, yeni işe başlayan ya da kariyerinde 

ilerleme azmi içerisinde bulunan çalιşanlarιn iş rotasyonunu bir gelişim ve ilerleme 

fιrsatι olarak görmeleridir.369 Yine Finlandiya’da bir klinikte 84 hemşire üzerinde 

yapιlan başka bir iş rotasyonu araştιrmasιnda, kιdemleri altι yιldan az ve yirmi yιldan 

fazla çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamalarιna sιcak baktιklarι; ancak, altι ile yirmi yιl 

arasι kιdemlilerin bu sürece dahil olmak istemedikleri ortaya konmuştur. Başlangιç 

döneminde bulunan ya da emeklilik dönemine yakιn çalιşanlarιn kariyerleri ile ilgili bir 

değişiklik girişiminde bulunmaya istekli olduklarι; öte yandan, bir düzen dahilinde 

çalιşmaya alιşmιş ve gelecek kaygιsι olanlarιn ise risk almaya ve değişime karşι daha 

dirençli olduklarι saptanmιştιr.370 Yine de genel kanι, ilk beş seneden sonra ve özellikle 

emeklilik dönemine yakιn olan çalιşanlarιn yeni şeyler öğrenmeye ve değişime karşι 

ilgilerinin az olduğudur.  

İş rotasyonu uygulamasιnιn işletme içinde tüm düzeyler arasιnda yayιlmasιnι 

sağlamak için kariyer ve kişisel gelişim tanιmlarιnιn iyi yapιlmasι gerekmektedir. 

Kariyer bir çalιşan için yιllarca aynι işte çalιşma anlamιna geliyorsa; o kişiye gelişim ve 

değişimle neler kazancağιnιn da ifade edilmesi değişimi kabullenmesi açιsιndan yararlι 

olacaktιr. 

4.1.1.3. Cinsiyet 

Cinsiyet konusunda iş rotasyonunun karşιlaştιğι sorun, kadιn çalιşanlarιn 

erkeklere oranla daha az risk ve değişim sever olduklarιdιr. Kadιn çalιşanlar standart ve 

düzeni oturmuş işlerde çalιşmayι erkek çalιşanlara oranla daha fazla tercih 

etmektedirler. İşgörenler de sιk sιk kariyerleri kesintiye uğrayan kadιn çalιşanlarιn 

aslιnda, çok fazla iş değiştirme taraftarι olmadιklarιnι; ve ücret konusunda da giriş ücreti 

yüksek olan ancak daha sonralarι yatay bir seyir izleyen ücret düzeyleri istediklerini 

düşünmektedirler. Erkek çalιşanlara oranla daha az eğitim tekniklerinden yararlanmιş 

olmak dahi kadιn çalιşanlarιn daha az ücret almalarιna neden olmaktadιr. Kιsacasι, 

                                                 
369 Cheraskin – Campion, a.g.m., p. 31. 
370 Järvi – Uusitalo, a.g.m., p. 342. 
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eğitim kararlarιnda ve uygulamalarιnda erkeklere oranla kadιnlara daha az şans 

tanιnmaktadιr.371 Uluslararasι Çalιşma Örgütü 1997 yιlιnda firmalarιn kadιnlarιn kariyer 

planlamalarι ve iş rotasyonu kararlarιnda daha aktif ve istekli olmalarι gerektiğini 

yayιnladιklarι raporlarda ortaya koymaktadιr.372 Burdan da anlaşιlmaktadιr ki, iş 

rotasyonu fιrsatlarιndan yararlanma söz konusu olduğunda cinsiyetler arasι bir 

farklιlaşma söz konusudur. 

4.1.1.4. Eğitim 

Firmalarda iyi eğitimli kişiler genellikle eğitim faaliyetlerini yetersiz bulmakta 

ve  katιldιklarι eğitimlerden de memnun kalmamaktadιrlar. İş rotasyonu ile ilgili 

uygulamalarda da, yüksek eğitimli çalιşanlar bu türlü bir eğitim tekniğinin etkinliğinin 

fazla olmayacağιnι varsaymaktadιrlar. Ancak, iş rotasyonu içerik bakιmιndan yüksek 

öğrenimli personeli tatmin edici olduğundan sürecin ilerki safhalarιnda uygulamanιn bu 

grup üzerinde de tatmin edici olduğu tespit edilmiştir.373 Diğer taraftan, işverenler de 

eğitimli işgörenleri iş rotasyonu uygulamalarιna daha yakιn görmektedirler. Eğitim 

geçmişlerine bakarak kişilerin daha fazla bilgi ve beceriye sahip olduklarιnι 

düşündüklerinden iş rotasyonu kararlarιnι buna göre vermektedirler.  

İşverenler cephesindeki bir başka düşünce şekli de, kişinin sahip olduğu beceri 

tarzιnιn ya da sayιsιnιn çok da önemli olmadιğιdιr. Her şirket elemanιnι kendi kültürü 

ve faaliyetleri doğrultusunda yetiştirmek istediğinden bu türlü bir yaklaşιm söz konusu 

olmuştur.374 

4.1.2. Ücret Sιnιrlarι 

Ücret şüphesiz ki işletme kararlarιnda ve çalιşan motivasyonunda önemli rol 

oynayan etmenlerden bir tanesidir. İş rotasyonu uygulamasι için de geçiş yapιlan yeni 

işin eski işe oranla daha düşük bir ücrete sahip olmasι çalιşanlarιn iş rotasyonuna karşι 

ilgisini azaltmaktadιr. Bunlara sebebiyet vermemek için, işletmelerin aynι iş ailesi 

                                                 
371 Brinton, Mary C.,“Sex Differences In The On-The-Job Training and Job Rotation In Japanese Firms”, 
Research in Social Stratification and Mobility, vol. 10, 1991, pp. 3-5, p. 4. 
372ILO, Note on the Proceedings: Tripartite Meeting on Breaking through the  
Glass Ceiling: Women in Management, Geneva, 15 - 19 December 1997, http://www.ilo.org, 15.01.2008. 
373 Huang, a.g.m., p. 83. 
374 Brinton, a.g.m., p. 14. 
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grubundaki işleri eşit ölçüde ücretlendirmesi; işlerin ücretleri arasιnda –aynι 

kademedeki işler varsayιldιğιnda- çok büyük farklar olmamasιnιn gözetilmesi 

gerekmektedir.375 Ülkemizde sendikalarιn bu yönde baskιlarι oldukça fazladιr. İş 

rotasyonu ile farklι işlerde çalιştιrmak istenen mavi yakalιlarιn, rotasyonlarι hususunda 

sendikalar herbir işin değerinin farklι olduğu savunarak, firma yöneticileri ile 

anlaşmazlιğa girebilmektedirler. Firmanιn bu nedenle, çalιşanιna yüklediği iş grubu 

içerisindeki işlerin dengeli ücrete sahip olduğunu gözetmesi gerekmektedir. 

İşletmede, yüksek ücret aralιğιnda çalιşan bir yönetici rotasyona tabi 

tutulduğunda bunu bir terfi olarak algιladιğι için, yine daha yüksek bir ücret beklentisi 

içine girebilmektedir. Üst yönetimin kişisel gelişim  yönünde aldιğι kararlar bir terfi 

girişimi şeklinde gözükebilmektedir. Bu nedenle yöneticiler, eski pozisyonunda 

aldιğιndan daha fazla bir ücret alma talebinde bulunmaktadιrlar. Bazι şirketler bu 

talepleri karşιlayabilmek için ek maliyetlere  dahi katlanmaktadιrlar.376 Bu nedenle iş 

rotasyonu kararlarιnιn ve bu kararlara dair sonuçlarιn çalιşanlara iyi aktarιlmasι 

gerekmektedir. 

Ücretin iş rotasyonu uygulamasιna getirdiği diğer bir sorun da, çalιşanιn yeni 

görevin, yeni  bir beceri gerektireceğini ve kendisini daha fazla yoracağιnι düşünmesi; 

kişisel gelişim fιrsatlarιnι göz ardι ederek uygulamanιn beraberinde bir ücret artιşι talep 

etmesidir. Bu da şirketlerin iş rotasyonu uygulama kararlarιnιn yanιnda ücret 

ayarlamalarιna gitmelerini de zorunlu kιlmaktadιr.377 

4.1.3. Performans Sιnιrlarι 

Performans bakιmιndan düşük seviyede olan çalιşanlar, bulunduklarι işte olumlu 

bir performans sergileyemediklerinden yönetim tarafιndan bir başka işe rotasyon 

edilmek istenmemektedirler. İş rotasyonu daha çok performans düzeyi iyi olan 

çalιşanlarιn ödüllendirildikleri bir aşama olarak  görüldüğünden düşük performanslιlar 

bu uygulamanιn dιşιnda tutulmak istenmektedir. Ancak, iş rotasyonuna kişisel gelişimi 

sağlayan bir  teknik olduğu açιsιndan bakιldιğιnda, düşük performanslιlarιn belki yanlιş 

                                                 
375 Blum, a.g.e., p. 99. 
376 Järvi – Uusitalo, a.g.m., p. 342. 
377 Uyargil, 1983, a.g.e., s. 174. 
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iş tercihi dolayιsι ile işlerinde başarιsιz olduklarι ve iş rotasyonu ile farklι bir işte 

çalιşarak o işte başarιlι olacaklarι düşünülmelidir.378  

Buradaki diğer bir nokta, düşük performans sergileyen çalιşanlar da kendi 

bulunduklarι işi terk etmek istememektedirler. Kendi başarιsιzlιklarιndan dolayι hayal 

kιrιklιğι ve mutsuzluk yaşayan bu çalιşanlar, başka bir işe geçtiklerinde de yine verimli 

olamayacaklarιnι ve daha çok göze batacaklarιnι hissetmektedirler. Bunun sonucunda, iş 

rotasyonu uygulamalarι dιşιnda kalmak isteyen bir grup ortaya çιkmaktadιr. Bu nedenle 

iş rotasyonuna “yetkin ve hazιr olma” seçim kararlarιnda ve uygulamada oldukça 

önemlidir. Özellikle uluslararasι iş rotasyonu ile birlikte dιş ülkelere gitmesi gereken 

çalιşanlarιn yabancι ülkeye adaptasyon kabiliyeti, stres altιna girebilme yeteneği, 

yabancιlara karşι uyumu ve oryantasyon hιzι da iş rotasyonu performansιnι etkileyen bir 

unsurdur.379  

Mavi yakalιlar açιsιndan performans kriterlerine bakιldιğιnda özellikle ağιr 

üretim sanayinde kas kuvvetinin işi başarmada birincil etken olduğu göze çarpmaktadιr. 

Bu da şirket açιsιndan diğer bir kιsιtι oluşturmaktadιr. Bedensel kuvvet açιsιndan güçlü 

olmayan kişilerin belli işlerde çalιşmasιnιn sağlanmasι diğer çalιşanlarιn da sadece kas 

gücü gerektiren işlere yönelmesini ve iş rotasyonu kararlarιna sιnιrlι kalιnmasιnι ortaya 

çιkarmaktadιr.380 

4.1.4. Kişisel Hedefler 

Çalιşanlarιn kendileri için çizdikleri kariyer ya da hedefledikleri pozisyonlar, iş 

rotasyonu kararlarιnι ve rotasyonu uygulamasιndaki sonuçlarι etkileyen ve sιnιrlayan 

noktalardιr. Kendini pazarlama bölümünde başarιlι gören bir çalιşan düşük performans 

sonuçlarιndan memnun kalmamakta; ve kendisinin diğer işte çalιşmasιnι uygun 

bulmamaktadιr. Kişisel potansiyelinin farkιnda olmayan ve yanlιş kariyer seçimleri 

yapmιş olan bu kişi, yöneticilerle iş rotasyonu kararlarιnda uyum içinde 

                                                 
378 Campion – Cheraskin – Stevens, a.g.m., p. 1522. 
379 Blum, a.g.e., p. 99. 
380 Jorgensen et.al., a.g.m., p. 1731. 
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çalιşamamaktadιr. Kιsacasι denilebilir ki, kişisel kararlar ve istekler iş rotasyonu 

uygulamasιnι etkileyen bir arka yüz olmaktadιr.381  

4.2. Örgütsel Sιnιrlar 

İş rotasyonunda karşιlaşιlan örgütsel sιnιrlar içerisinde yer alan çalιşan ve 

kademe sayιsι, teknoloji, finansal yapι, üst yönetim ve İK Departmanι’nιn tutumu ve 

işletme tipi sιnιrlarι aşağιda açιklanmaktadιr. 

4.2.1. Çalιşan ve Kademe Sayιsι 

Bir işletmenin büyük, orta ya da küçük ölçekli işletme olmasι iş rotasyonunun 

uygulanmasιnι veya uygulanmamasιnι etkileyen bir faktördür. Özellikle küçük ölçekli 

işletmelerde, şirket içi mobilite azlιğιndan ve transfer imkanlarιnιn kιsιtlι olmasιndan 

dolayι iş rotasyonu uygulamasιnιn pek mümkün olmadιğι düşünülmektedir.382 

İşletme içindeki kademe sayιsι da iş rotasyonunu etkileyen bir unsurdur. Örgüt 

içinde ne kadar hiyerarşik yapι varsa iş rotasyonu uygulamasι ve çalιşanlarιn iş 

rotasyonuna ilgisi o derece yüksek olmaktadιr. Bunun bir nedeni, çalιşanlarιn aynι 

kademede farklι işler arasιnda rotasyon edildikten sonra bir üst kademeye geçmek için 

kalabalιk bir organizasyon yapιsιnda daha fazla şans bulabilmeleridir. Ufak çaplι 

organizasyonlarda bir üst mevkiye geçecek birden fazla aday bulunmakta ancak, 

yönetici kademelerinin azlιğιndan ya da birden fazla yönetim birimini bir yöneticinin 

yürütmesinden dolayι çalιşanlar kendilerini terfide şanslι görmemektedirler.383 

Avrupa’da yapιlan bir araştιrmaya göre, iş rotasyonu uygulama yüzdesinin 

çalιşan sayιsι ile orantιlι olarak arttιğι tespit edilmiştir. Çalιşan sayιsι 200 den düşük 

işletmelerde uygulama oranι %15.5 iken; çalιşan sayιsι 200 ile 1000 arasι işletmelerde 

bu oran % 21.15’tir. Çalιşan sayιsι 1000 ve 5000 arasιna çιkartιldιğι zaman ise oran 

%23.1 olmaktadιr. 5000’den fazla çalιşana sahip işletmelerin iş rotasyonu uygulamasι 

                                                 
381 Friedli, Vera, Die Betriebliche Karriereplanung:konzeptionelle grundlagen und empirische Studien 
aus der Unternehmensperspektive, Haupt Verlag, Bern, 2002 , p. 64. 
382 Zeira, a.g.m., p. 33. 
383 Eriksson – Ortega, a.g.m., p. 666. 
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ise %28.5 tir. Görülmektedir ki, çalιşan sayιsι arttιkça sistematik iş rotasyonu 

uygulamasι da artmaktadιr.384  

Çalιşan sayιsιna bağlι olarak İK departmanιnda istihdam edilen çalιşanlarιn 

sayιlarιnιn ve kaç kişinin iş rotasyonu planlamasι ve uygulamasιnda sorumlu olduğunun 

da önemli olduğundan bahsetmek gerekir. Elde edilen deneyimler ve buna bağlι olarak 

yapιlan araştιrmalar göstermektedir ki, iş rotasyonu uygulayan işletmeler yüksek oranda 

İK çalιşanlarιna ihtiyaç duymaktadιr. Yapιlan bir çalιşma, iş rotasyonu uygulayan 

işletmelerin diğerlerine göre %8,8 daha fazla İK uzmanι barιndιrdιklarιnι ortaya 

koymaktadιr.385 İnsan kaynaklarι bölümü çalιşan sayιsιnιn büyük ölçekli bir firmada az 

olmasι yapιlan işin kalitesini etkiler niteliktedir. 

4.2.2. Teknoloji 

İşletmede ya da dιş çevrede yaygιnlaşmιş bir teknoloji iş rotasyonu dahil tüm 

çalιşma ve eğitim biçimlerini etkilemektedir. Özellikle, internet ve intranet altyapιsιnιn 

gelişmesi ile evden çalιşma, uzaktan çalιşma gibi iş görme biçimleri ortaya çιkmιş 

genellikle teknik uzman seviyesindekiler ya da satιş departmanιndakiler bu yapιlarιn 

içinde iş görmeye başlamιşlardιr. Bunun yanιnda, işletmelerin satιn aldιklarι teknolojik 

altyapι, bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda çalιşanlarι uzmanlaşmaya itmektedir. 

Yeni alιnan teknik ürünün kurulumu ve yürütücülüğü için istihdam edilmiş olan 

çalιşanlar açιsιndan iş rotasyonu planlarιnιn yapιlmasι söz konusu olmamaktadιr.386  

Ayrιca, işletme içinde teknolojinin yaygιn olarak kullanιlmasι ile bilgi tüm 

çalιşanlar arasιnda yayιlabilmektedir. İş rotasyonu ile bilginin tüm örgüt içinde 

paylaşιlmasι öngörülür ve tüm çalιşanlarιn işletme faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmesi 

amaçlanιrken teknoloji ile bilgi dağιtιmιnιn yapιlιyor olmasι yöneticiler için iş 

rotasyonu uygulamasιnι cazip kιlmamaktadιr.387 ILO’nun yapmιş olduğu bir araştιrmada 

da, teknolojisi fazla olan, üretimini yoğunlukla teknolojik, robotik aletlerle yürüten 

                                                 
384 Friedrich et.al., a.g.m., p. 64. 
385 Van Ommeren – Brewster, a.g.e., p. 15. 
386 Friedli, a.g.e., p. 50. 
387 Lindbeck- Snower, a.g.m., p. 355. 
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işletmelerin, yüksek performans ve az hatanιn ortaya konmasι gerekli olduğundan iş 

rotasyonu uygulamalarιndan özellikle kaçιndιklarι belirlenmiştir.388 

4.2.3. Finansal Yapι 

İş rotasyonunun uygulanmasιnda şirketin finansal yapιsι da büyük rol 

oynamaktadιr. Rotasyon uygulamasι başlangιcιndaki eğitimlerin maliyetini 

karşιlayabilmesi açιsιndan bir  iş rotasyonu eğitim bütçesi oluşturulmaktadιr. Ayrιca, iş 

rotasyonu ile farklι ücret yapιlarι da ortaya çιkacağιndan buna hazιrlιksιz bir altyapι, 

sistemin çökmesine neden olabilmektedir. İşletmenin tüm bu eğitim giderlerini, ücret 

farklιlιklarιnι ve artι personel ek giderlerini (gerekli ise, taşιnma masraflarι ...gibi 

giderler) karşιlayacak güçte olmasι gerekmektedir. 

4.2.4. Üst Yönetim, Yöneticilerin ve İnsan Kaynaklarι Departmanιnιn 

Tutumu 

Yönetimin yöneticilik anlayιşι ve yönetim tarzι İK uygulamalarιnι ve gidişatιnι 

da oldukça etkilemektedir. Daha katιlιmcι bir yönetim tarzι içerisinde bulunan 

çalιşanlar, formel ya da informel eğitim tekniklerinden yararlanmaya daha istekli 

olduklarι halde, geleneksel yönetim tarzι benimsenen firmalarda ise bunun tam tersi ile 

karşιlaşιlmaktadιr.389 Bu nedenle, iş rotasyonu uygulamasιna üst yönetimin ve İK 

departmanιnιn desteği ve anlayιşι tam olmalιdιr. Planlar ve hedefler sadece kağιt 

üzerinde kalmamalι rotasyon öncesi ve sonrasι yaşanan sιkιntιlar öngörülerek 

çalιşanlara gerekli eğitimler sunulmalιdιr. Üst yönetimin ya da İK Departmanι’nιn 

baştan iş rotasyonu uygulamasιna karşι çιkmasι da olasιdιr. Personel politikasιnda 

kişişel gelişimi ve işgören motivasyonunu dikkate almayan işletme yönetimi, iş 

rotasyonu uygulamasιna ya karşι çιkmakta ya da eksik uygulanmasιna neden 

olmaktadιr.390 

İş rotasyonu uygulamalasιnι hayata geçirecek olanlarιn başιnda üst düzey ve 

departman yöneticileri de gelmektedir. Ancak, yönetici kademesinde bulunanlarιn 

personel eğitimi ile yakιndan ilgilenmemeleri; kendilerini, sadece yapιlacak işlere 

                                                 
388 ILO, “Impact of Flexible…”, a.g.e. 
389 Bacon – Blyton, a.g.m., p. 13. 
390 Winzenried, a.g.e., p. 37. 
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odaklamalarι iş rotasyonu uygulamasιna geçilmesinde önemli bir engel teşkil 

etmektedir. Yapιlan incelemeler de göstermektedir ki, özellikle bilgi teknolojileri 

sektöründeki işletmelerde yöneticiler, kendi hedeflerine de ulaştιktan sonra, alt 

kademenin gelişimi konusunda fazla kafa yormak istememekte; sadece önlerindeki 

işlere konsantre olmaktadιrlar.391   

Yöneticilerin tutumundaki diğer bir önemli nokta da, yöneticilerin iş rotasyonu 

ile ellerindeki yetişmiş elemanlarι kaybetmek istemeyecekleri yönündedir. Yetiştirdiği 

ve özellikle çalιşmasιndan memnun olduğu çalιşanιnι diğer bölüme göndermek 

istemeyen bir yönetici, iş rotasyonu ya da kişisel gelişim planlamalarιnda aktif 

davranmayarak İK Departmanι kararlarιnιn önüne geçmek suretiyle olumsuz tavιrlar 

sergilemektedir. Bu da iş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğini ve işlerliğini etkileyen bir 

unsurdur. 

Üst yönetimin ve diğer yöneticilerin iş rotasyonunun başarιlι olunabilmesi ve 

istenilen etkiyi gösterebilmesi için yapmasι gerekenleri şu şekilde sιralamak 

mümkündür: 392 

• Üst yönetim ve diğer yöneticiler arasιnda iş rotasyonu konusunda fikir 

birliğinin ve uyumun oluşturulmasι, 

• Bir iş rotasyonu bütçesi çιkartιlmasι ve iş rotasyonuna gereken maddi 

desteğin sağlanmasι, 

• Bilgi ağιnιn şeffaf bir şekilde internet, intranet ve bilgilendirme toplantιlarι 

üzerinde oluşturulmasι, 

• İş rotasyonu ile elde edilmesi istenen hedeflerin çalιşanlarla beraberce 

oluşturulmasι, 

• İş rotasyonu uygulamasι sιrasιnda çalιşanlarla diyalog içinde bulunulmasι ve 

geri bildirimler alιnmasι, 

• İş tanιmlarιnιn ve işten beklentilerin açιkca ortaya konmasι, 

                                                 
391 McGillicuddy, a.g.e. 
392 Winzenried. a.g.e., p. 82. 



 170

• Çalιşan performanslarιnιn objektif bir şekilde değerlendirilmesi, 

• İş rotasyonu ile ilgili zamanlama planlarιnιn iyi yapιlmasι, 

• Yeni çalιşanlarιn ve iş değiştirecek olanlarιn oryantasyon eğitimlerinin 

düzenlenmesi, 

• Koç atamalarιnιn yapιlmasι gibi konular yönetimin ve İK Departmanι’nιn 

başarιlι bir iş rotasyonu için üzerine düşen görevlerdir. 

Dünya çapιnda merkezleri olan danιşmanlιk firmasι McKinsey’in 14 ülkede 46 

işletmede 100 yönetici ile yaptιğι anket çalιşmasιnιn sonucuna göre, kişisel gelişimin ve 

sonuçta iş rotasyonunun yöneticiler tarafιndan teşviki konusunda karşιlaşιlan sιkιntιlarιn 

en başιnda, %59’luk bir oranla üst yönetimin ‘Yetenek Yönetimi’ konusunda 

derinlemesine ilgilenmedikleri ve bu konu hakkιnda yeterli konsepte ve bilgiye sahip 

olmadιklarι ortaya çιkmιştιr. Özellikle hat yöneticilerinin (%40) kendi kariyerlerini 

tamamlamaya yöneldiklerinden altιnda çalιşanlarιn gelişim ve kariyerleri konusuna ilgi 

göstermedikleri de çιkan sonuçlar arasιndadιr.393  

Yöneticilerin tutumlarιna bir başka açιdan bakιldιğιnda, yöneticilerin 

departmanlarιnda yetişmiş ve kritik noktada çalιşan personelini bιrakmak istemedikleri 

de ortaya çιkmaktadιr.394 Ancak şunu da belirtmekte yarar bulunmaktadιr ki, iş 

rotasyonunun günümüzde firmalar tarafιndan yaygιn kullanιlιyor olmasι, böylesi bir 

yönetsel stratejinin, şirketlerin üst yönetimleri tarafιndan giderek benimsendiğini; 

yöneticilerin, çalışanın performansını arttıracak her türlü iyileştirmeye açık olduklarιnι 

ve şimdiki rekabet ortamιnda firmaların değişim ve gelişim ihtiyacı içerisinde olduğunu 

göstermektedir.395 Bu nedenle söz konusu kιsιtιn giderek azaldιğι sinyalleri ortaya 

çιkmaktadιr. 

4.2.5. Sendika 

İşletmenin bağlι bulunduğu sendika da bazen iş rotasyonu uygulamasιnι 

sιnιrlayιcι rol oynamaktadιr. Özellikle uygulamanιn beraberinde getirdiği iş 

                                                 
393 zu Putlitz – Komm – Putzer, a.g.m., p. 23. 
394 HR Focus, a.g.m., p. 10.  
395 Coşgel – Miceli, a.g.m., p. 303. 
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değişiklikleri ve bunun yanιnda çalιşma yerinin, iş tanιmlarιnιn, iş saatlerinin ve çalιşma 

şartlarιnιn değişiyor olmasι sendikalarιn buna bağlι olarak ücret, ödeme ve sosyal 

haklarda da değişim talep etmesini ortaya çιkarmaktadιr. Özellikle farklι işlere geçişte 

ücret farklιlιklarιnιn bulunmasι ya da işçinin yer değişikliği yaşamasι sendikalar 

tarafιndan olumlu karşιlanmamaktadιr. Sendikalarιn bu olumsuz tavιrlarι işçilerin de bu 

duruma karşι negatiflik taşιmasιna neden olmaktadιr.396 Daha önce de belirtildiği üzere, 

iş rotasyonu ücret ya da sosyal imkanlarda bir artιşι her zaman beraberinde 

getirmemektedir. Ancak, sendikalarιn bu konudaki baskιlarι işletmelerin uygulamadan 

çekince duymalarιna neden olmaktadιr. Ama günümüzde, toplu pazarlιk düzeyinin 

işletme düzeyine inmesi ve çok düzeyli hale gelmesi, güvencenin de esnekleşmesi, toplu 

pazarlιkta grevin etkinliğinin azalmasι ve yeni teknolojiler iş rotasyonu uygulamasιnιn 

yaygιnlaşmasιna yardιmcι olmaktadιr.397 

4.2.6. İşletme Tipi 

İşletmenin nasιl bir işletme olduğu da iş rotasyonu uygulamasιnιn boyutlarιnι ve 

karar kriterlerini etkilemektedir. Örneğin, işletmenin özel sektöre mi ya da kamu 

sektörüne mi ait olduğu; ya da, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet göstermesi iş 

rotasyonu uygulamalarιnιn boyutlarιnι değiştiren etmenlerdir. Yapιlan araştιrmalar, hem 

özel-kamu sektör ayrιmιnιn hem de hizmet-üretim sektörü ayrιmιnιn iş rotasyonu 

uygulamalarιnda ve karar kriterlerinde farklιlιklar gösterdiğini ortaya koymaktadιr. 

Örneğin, Tayland’ta 500 büyük işletme arasιnda yapιlan bir araştιrmada, kamu sektörü 

iş rotasyonu uygulamalarιnda kιdemliliği ve çalιşanιn yaşιnι önemli sayarken; özel 

sektörde bunun tam tersi, çalιşanlarιn bilgi ve beceri düzeyini önemli saymaktadιr. 

Buradan da anlaşιlmaktadιr ki, iş rotasyonu uygulamalarι farklι sektörlerde farklι 

hedefler için değişkenlik göstermektedir.398 

Yine iş rotasyonunda özel sektör ve kamu sektörü ayrιmιnιn önemli olduğu 

konusunu, bir araştιrma verisi ile vurgulamak mümkündür. 1995 yιlιnda Avrupa 

düzeyinde yapιlan bir çalιşmada üretim sektöründeki iş rotasyonu uygulamasι %22.5 

iken kamu sektöründe %15.1 ve hizmet sektöründe ise %21.2 olarak tespit edilmiştir. 
                                                 
396 Davis – Jorgensen, a.g.m., p. D2. 
397 Tokol, 2000, a.g.m., s. 6-7. 
398 Jaturanondo – Nanthavanij - Chongphaisal, a.g.m., p. 1834. 
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Yine Pinch’in yaptιğι bir tespitte, hizmet sektörününün işgücü ve iş rotasyonu 

stratejilerindeki değişimlerde üretim sektörüne göre daha yavaş olduğu belirlenmiştir.399  

İşletmenin bir aile şirketi olup olmamasι da iş rotasyonu stratejilerinin işlerliği 

açιsιndan önemlidir. Kurumsallaşmamιş bir aile şirketinde, pozisyonlar yeni kuşak aile 

üyeleri tarafιndan doldurulacaklarιndan iş rotasyonu tekniğinin verimli ve etkin bir 

şekilde uygulanmasιna, çalιşanlarιn kişisel gelişimlerine imkan kalmamaktadιr. Buradan 

da görülmektedir ki, işletme kültürünün, iş rotasyonu ruhuna uygun olmasι; iş rotasyonu 

ile yaşanan değişiklikleri kaldιrabiliyor  olmasι gerekmektedir. İncelenen bir 

araştιrmada, aile işletmelerinin paternalistik özelliklerinden bahsedilmiş ve daha sonra 

bu özelliğin aslιnda daha çok işgören motivasyonu ve tatminine yönelik çalιşmalar 

yapmaya zorladιğιndan bahsedilmiştir. Aynι kaynakta yayιmlanan araştιrmada, hem aile 

işletmelerinde hem de diğer işletmelerde iş rotasyonu uygulamasιnιn yoğun bir şekilde 

kullanιldιğι tespit edilmiştir.400 1997-1998 yιllarι arasιnda 448 aile işletmesi ile 470 aile 

işletmesi olmayan firmalarla Avusturalya’da yapιlan bir araştιrmada, iş rotasyonunun 

aile işletmelerince tercih edilen bir eğitim türü olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni 

olarak da, söz konusu eğitim tekniğinin çalιşan katιlιmιnι teşvik eden bir eğitim türü 

olduğu gösterilmektedir. Her iki işletme türünde iş rotasyonuna tabi tutulmuş işgören 

sayιlarι karşιlaştιrιldιğιnda da arada çok fark olmadιğι da tespit edilmiştir.401   

İş rotasyonu uygulamasιna, işletmenin bulunduğu sektörün ihtiyaç duyduğu 

vasιflι ya da vasιfsιz işgücü niteliği de bir kιsιt oluşturmaktadιr. Örneğin, cam işkolunda 

nitelikli işgücüne gereksinim duyulurken, basιn-yayιn işkolunda nispeten niteliği düşük 

işgücü kullanιlmakta, kimya işkolunda ise üretim sürecini tümü ile üstlenebilecek ve 

devamlι o iş üzerinde faaliyet gösterebilecek küçük işçi ekibine gereksinim 

duyulmaktadιr.402 İşgücü niteliğinin bir işkolunda zemin oluşturmasι o işçi grubunun ne 

                                                 
399 Friedrich, Andrea – Kabst, Rüdiger – Rodehuth, Maria – Weber, Wolfgang, “Job Rotation: An 
Empirical Analysis on the Utilisation and Strategic Integration in European Companies”, New Challenges 
for European Human Resource Management içinde, ed. Chris Brewster, Basingstoke, Macmillan, 2000, 
pp. 56-71, p. 64. 
400 Gulbrandsen, a.g.m., p. 68. 
401 Kotey, Bernice - Folker, Cathleen, “Employee Training in SMEs: Effects of Size and Firm Type- 
Family and Nonfamily”, Journal of Small Business Management, vol. 45, no. 2, 2007, pp. 214-238, p. 
231. 
402 Tokol, a.g.m., s. 4. 
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denli eğitime tabi tutulacağιnι belirlediğinden iş rotasyonu uygulamasιnιn artιşιnι ya da 

azalιşιnι da etkilemektedir. 

İşletme tipi içerisinde işletmenin organizasyonel şemasιnιn da önemi 

bulunmaktadιr. Ekonomik sιkιntιlardan dolayι küçülen firmalar daha çok temel 

yetenekleri üzerinde odaklanmakta ve diğer hizmetlerini dιş kaynaklι firmalardan 

sağlamaktadιrlar. Bu da işletme içinde rotasyon yapιlacak departman sayιsιnι 

azaltmaktadιr. 

İşletmenin faaliyet gösterdiği alanιn ve üretim şeklinin de iş rotasyonu 

uygulamasιna sιnιr getirdiği günümüzde ortaya çιkmaktadιr. Özellikle mavi yakalι 

düzeyindeki çalιşanlarιn meslek hastalιklarι giderilmek istense de, üretim sahasι 

içerisinde hep aynι tip işin yapιlmasιndan dolayι kişilere farklι tipte, farklι bedensel 

özelliklerini kullanabilecekleri iş bulunamamaktadιr.403  

Bu konu içerisinde işletmenin uluslararasι bir işletme olup olmadιğιndan da 

bahsetmek yerinde olacaktιr. Avusturalya’da büyük ve küçük Japon işletmelerinde 

1986-1990 yιllarι arasιnda yapιlan bir araştιrmaya göre, tek tip uygulama örnekleri 

sergilemesine alιşιk olunan Japon şirketlerinin bile merkezden uzaklaştιklarιnda büyük 

ya da küçük ölçekli olmalarιna göre iş rotasyonu uygulamalarιnda farklιlιk gösterdikleri 

gözlemlenmiştir. Daha çok büyük ölçekli işletmelerin  (NEC, Toyota ...gibi) iş 

rotasyonu politiklarι ve sistematik uygulamalarι varken; küçük ölçekli işletmelerde iş 

rotasyonu uygulamalarιnιn yönetici takdirine kaldιğι, iş rotasyonu prosedürlerinin 

olmadιğι ve genellikle sadece bölüm içi iş rotasyonu yapιldιğι belirlenmiştir. Büyük 

ölçekli işletmelerde de çoğunlukla bulunulan ülkenin ekonomik şartlarιna uyum 

sağlama amacιyla değişkenlik gösteren üretim taleplerinin iş rotasyonu kararlarιna yön 

verdiği de ayrιca bir sonuç olarak ortaya çιkmιştιr. Yine aynι araştιrmada, kendi 

ülkelerinde tam tersini yapιyor olmasιna rağmen uluslararasι faaliyet gösteren Japon 

şirketlerinin Avusturalya’daki fabriklarιnda yerli yöneticilerin mavi yakalιlarι sistemsiz 

ve kιsιtlι bir şekilde eğitiyor olmalarιndan dolayι iş rotasyonunun da bu çalιşan grubu 

üzerinde pek etkili uygulanamadιğιndan bahsedilmektedir.404 

                                                 
403 Davis – Jorgensen, a.g.m., p. D2. 
404 Dedoussis, a.g.m., p. 744. 
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4.2.7. Sayιsal Esneklik 

Sayιsal esneklik bilindiği gibi, işletme içerisinde insan kaynaklarιnιn düzeyleri 

konusunda ayarlamalar yapιlmasιdιr. Part-time, geçici işçiler ve sözleşmeli çalιşanlar 

sayιsal esnekliğe örnek olarak gösterilebilinir. Ancak bu tür çalιşma gruplarι, iş 

rotasyonu uygulama sahasιnι daraltmakta ve zarar vermektedir. Bu firmalar içerisinde 

çalιşanlar çoğu zaman sabit işlerde çalιştιrιlmakta ve etkin takιm çalιşmalarι 

yapιlmamaktadιr.405 İş rotasyonu da takιm çalιşmasι etkinliğini geliştirme üzerine 

kullanιlan bir teknik olarak düşünüldüğünde, sayιsal esnekliğin yüksek olduğu 

işletmelerde bu tekniğin kullanιlamadιğι yargιsιna varιlabilinmektedir. 

4.3. İşin Yapιsιndan Kaynaklanan Sιnιrlar 

İş rotasyonunun çalιşanlar açιsιndan karşιlaştιğι engellerden bir tanesi de işe 

bağlι engellerdir. Çalιşanιn rotasyon edileceği işin baştan çok cazip gözükmemesi; iş 

ortamιnιn ve buna bağlι olarak iş çevresinin değişecek olmasι aday için iş rotasyonunu 

cazip hale getirmemektedir. Ayrιca kulaktan dolma bilgilerle de kişiler işe özgün farklι 

ve yanlιş bilgilere de sahip olabilmektedirler; bu nedenle de, baştan işle ilgili korku 

yaşamaktadιrlar. Çalιşanlar, yeni işlerinde yeteneklerinden yeterli bir şekilde 

yararlanιlamayacağιnι ya da sιnιrlarιnιn fazla zorlanacağιnι düşünmektedirler.406  

Tamamiyle işle ilgili olmasa da işin beraberinde getirdiği sorunlardan bir tanesi 

de, yeni takιm arkadaşlarιdιr. Aday bu aşamada da baştan korku yaşamakta ve kabul 

görüp görmeyeceği konusunda endişe duymaktadιr. 

Planlanan işin özelliklerine bağlι olarak çalιşma saatlerinde ve çalιşma 

ortamlarιnda da değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu da çalιşanι, alιştιğι bir düzenden 

kopardιğιndan kendisinin iş rotasyonuna karşι tepki duymasιna neden olmaktadιr.  

 İşin yapιsιnιn çalιşan için getirdiği diğer bir değişiklik -uluslararasι iş rotasyonu 

uygulamasι varsayιldιğιnda- ülkeden ülkeye farklι yaşam tarzlarιnιn olmasι ve bunun 

getirdiği güçlüklerdir. Kendi ülkesinden başka bir ülkeye rotasyon edilen çalιşan, yeni 

ülkenin diline, gelenek ve göreneklerine, dini yaşamιna, değer ve inançlar sistemine 

                                                 
405 Bacon – Blyton, a.g.m., p. 26. 
406 Winzenried, a.g.e., p. 36. 
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uyum göstermeli; oradaki yaşamιn farklιlιklarιna katlanabilmelidir. Ancak, tamamen 

farklι bir değerler sistemine geçen çalιşanlar için iş rotasyonu kendisine her zaman 

olumlu tecrübeler yüklememektedir. Bu olumsuzluklar kendi performansιnι etkilediği 

gibi daha sonra gelecek kişilerin de etkilenmesine, önyargιlara sahip olmalarιna neden 

olmaktadιr. 

 Son olarak, bazι teknik işlerin yapιsιndan kaynaklanan sιnιrlardan da bahsetmek 

mümkündür. Özel  uzmanlιk gerektirecek işlerin başιnda çalιşanlarιn rotasyonla başka 

bölüme gitmeleri ile başka çalιşanlarιn o pozisyona gelmeleri güvenlik ve teknik 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, koltuk kιlιfι 

üreten bir fabrikada koltuklara monte edilen özel hava yastιklarιnιn (Airbag) dikimi ve 

eklenmesi konusunda çok özel eğitimlerden geçmiş uzmanlar çalιştιrιlmaktadιr. Bu 

pozisyona birinin rotasyon edilmesi için kişinin başlangιçta çok iyi bir eğitimden 

geçmesi ve belli bir süre bir gözetmen denetimi altιnda orada çalιşmasι gerekmektedir. 

Kιsacasι, bazι işlerin yapιsι iş rotasyonu planlarιnιn yapιlmasιnι zorlaştιrmakta ve bu da 

sürece ek maliyetler yüklemektedir. 

 Şunu da eklemek gerekirse, bazι iş sahalarιnda işlerin yapιsι birbirinden çok 

çeşitli olamayabilmektedir. Firmanιn çalιştιğι iş kolunun tek düze ve fazla çeşitlilik 

gerektirmeyen işlere sahip olmasι da iş rotasyonuna dahil edilecek işlerin sayιsιnda 

azalma yaratabilmektedir.407 

4.4. İş Rotasyonu Uygulamasιndan Kaynaklanan Sιnιrlar 

İş rotasyonunda uygulama sιrasιnda karşιlaşιlan sιnιrlar içerisine, ‘uygulama 

sιklιğι’ ve ‘iş rotasyonuna çalιşanlar tarafιndan duyulan ilgi’ dahil edilmektedir. 

4.4.1. İş Rotasyonunun İçsel Özelliklerinden Kaynaklanan Sιnιrlar 

İş rotasyonunun içsel özelliğinden kasιt, iş rotasyonu sisteminin başlangιcιndan 

ve içeriğinden kaynaklanan etkenlerdir. İş rotasyonunun içsel özelliklerinden 

kaynaklanan sιnιrlar içerisinde iş rotasyonu planlama sürecini ve iş rotasyonu sιklιğιnι 

saymak mümkündür. 

 
                                                 
407 Jorgensen et.al., a.g.m., p. 1724. 
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4.4.1.1. İş Rotasyonunun Planlanmasι 

İş rotasyonu ile ilgili ikinci bölümde bahsedilen planlama aşamalarιnda herhangi 

bir aksaklιk yaşanmasι ya da doğru kararlar verilememesi iş rotasyonu uygulamasιnda 

problemler ortaya çιkmasιna neden olmaktadιr. Örneğin, yeni işle ilgili verilmesi gerekli 

teknik eğitimlerin verilmemesi çalιşanιn hayal kιrιklιğι ve verimsizlik yaşamasιna sebep 

olabilmektedir. Ayrιca, yeterli beceriye sahip olmayan çalιşanlarιn özel beceri 

gerektiren işlere rotasyon edilmesi ya da işe yeni başlayan kişilerin hemen ilk başta 

stresli bir işe geçmesi rotasyona duyulan ilgiyi, kişinin performansιnι ve verimliliği 

etkilemektedir.408 

4.4.1.2. İş Rotasyonunun Sιklιğι 

İş rotasyonu sιklιğι kιsacasι, bir işten diğer bir işe geçmeden önce geçirilen süre, 

iş rotasyonundan elde edilecek verimi etkilemektedir. İşletmeler çoğunlukla sürekli 

istihdamda bulunan beyaz yakalι personel için planlι ve sistematik iş rotasyonu planlarι 

düzenlemektedirler. Ancak mavi yakalιlar için bu düzen bazen günlük bazda 

olabilmekte ve çalιşana bu konuda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Özellikle hizmet 

sektöründe çalιşan geçici yardιmcι işçilerin sιk sιk iş değiştirmesi fazlasιyla bir çeşitlilik 

ve belirginsizlik yaşanmasιna neden olmaktadιr. İş rotasyonunun sιkça yapιlmasι da 

işten ayrιlmalar gibi diğer olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. İş rotasyonu 

ancak bir plan ve program dahilinde yapιldιğι sürece çalιşanlarιn verimli çalιşmasι 

sağlanmaktadιr.409 

Özellikle mavi yakalιlar düzeyinde iş rotasyonu sürelerinin düzensiz olarak 

belirlenmesi ya da bazen hiç olmamasι kaza riskini ve iş tatminsizliğini arttιrmaktadιr. 

İyi planlanmamιş bir rotasyon düzeni sebebiyle, çalιşanlar hayati önem ve bilgi 

gerektirecek işlerden uzun zaman uzak kalabilmekte ve bu işlere sadece bir çalιşan 

hastalandιğιnda geçebilmektedirler. Bu da iş rotasyonuna olan güveni azalmakta ve iş 

kazasι riskini arttιrmaktadιr.410 

 
                                                 
408 Triggs – King, a.g.m., p.33. 
409 Gannon, Martin J. – Brainin, Uri, “Job Rotation and Employee Tenure Among Temporary Workers”, 
Academy of Management Journal, vol. 14, March 1971, pp. 142- 144, pp. 143-144. 
410 Bacon – Blyton, a.g.m., p. 22. 
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4.4.2. İş Rotasyonunun Dιşsal Özelliklerinden Kaynaklanan Sιnιrlar 

İş rotasyonunun dιşsal özelliği, iş rotasyonu uygulamasι başladιktan sonra 

uygulamanιn çιktιlarι ve dιş çevreden gelen etkileri ile ilgili olarak belirtilen 

özelliklerdir. İş rotasyonunun yapιsι dιşιndaki özellikleri kapsamaktadιr.  

4.4.2.1. İş Rotasyonunun Beraberinde Getirdiği Değişiklikler 

İş rotasyonunun beraberinde gelen değişiklikler bir nevi yeni işin yapιsιndan 

kaynaklanan değişiklikler olarak da göze çarpmaktadιr. İş rotasyonu çalιşan kişi için 

coğrafi bir yer değişikliği gerektiriyorsa, bu gerçek bir sorun oluşturmaktadιr. Kişi 

ailesinden ayrιlma, işletmeden kopma ve işletmedeki gelişmelerden habersiz kalma gibi 

nedenlerle iş rotasyonu programlarιnι arzulamamaktadιr. 

A.B.D.’de bir firmada yapιlan bir araştιrma özellikle üretim hattιnda çalιşan 

mavi yakalιlar düzeyinde uygulanan iş rotasyonu ile ilgili yaşanan sιnιrlarι ortaya 

koymaktadιr. Yaşanan problemleri şu şekilde sιralamak mümkündür: işletmedeki 

tecrübeli çalιşanlar yeni işleri öğrenmekten kaçιnmakta, makine operatörleri kendi 

makinelerini başkalarιna teslim etmekte zorluk çιkarmakta, bir işten diğer işe geçerken 

zaman kaybι yaratιlmakta ya da zaman çizelgesi çok iyi takip edilmemektedir. Diğer bir 

vurgulanan konu ise, çalιşanlarιn yaşadιklarι ücret farklιlιklarιdιr. Bu konuda özellikle 

sendikalar engel koymakta, kişi az ücret alιyorsa kendinin belli başlι görevleri yerine 

getiremeyeceği konusunda engeller konulmaktadιr.411  

İş rotasyonunun beraberinde getirdiği sιnιrlarιn olumsuz etkilerini minimize 

etmek için, işin bünyesinin, çalιşanlarιn kişilik özelliklerinin, iş değişikliklerinin 

uygulandιğι sürenin, şartlarιn ve yerin de önemli bir değişken olduğu unutulmamalιdιr.  

Özellikle grup olarak gerçekleştirilen işlerde, grup üyelerinin çalιşma ritimlerindeki 

uyum, iş rotasyonunda dikkate alιnmasι gereken dιş etkenli bir konudur.412 

4.4.2.2. İş Rotasyonuna Duyulan İlgi 

İş rotasyonunun işletme içinde uygulanmasιndan ötürü çalιşanlarιn bu 

uygulamaya bakιş açιlarι uygulamanιn performansιnι etkilemektedir. Bu teknik bir nevi 

                                                 
411 Triggs – King, a.g.m., p. 33. 
412 Uyargil, 1983, a.g.e., s. 174. 
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personel hareketliliği olduğundan kişilerin bölüm değiştirmeye ya da yerinde kalanlarιn 

bünyelerine yeni katιlacak üyeleri kabullenmeye niyetleri olmasι gerekmektedir. Aksi 

takdirde, gergin ve huzursuz ortamlar yaşanabilmekte ve uygulamadan verimli bir sonuç 

alιnamamaktadιr.  

Özellikle, iş rotasyonuna duyulan ilgide uygulamaya katιlan uluslararasι 

firmanιn diğer ülkelerdeki fabrikalarιnda çalιşanlarιn ilgi ve alakalarι oldukça 

önemlidir. Örneğin, yurt dιşι merkezli bir firmanιn Türkiye’ye eleman göndermesi 

sonucu burdaki çalιşanlarιn bir yabancι ile çalιşma ortamι yaşamalarι ve bunu 

kabullenmeleri uygulamanιn başarιsιnι etkileyen bir unsur olarak görülmektedir. 

Genellikle Türkiye’deki çalιşanlar, yabancι bir personelin gelmesi ile “Acaba bu benim 

önüme geçer mi?” gibi olumsuz duygular yaşamakta ve bu kişiyi bir rakip olarak 

benimsemektedirler. Ya da tam tersi olarak örneğin Almanya’daki çalιşma gruplarι, 

gelen yabancι çalιşanlara önyargιlι yaklaşmakta ve  onlarι uzaklaştιrma çabasι içine 

girmektedirler. Burada ülkeler arasιndaki kültür farklιlιklarι iş rotasyonuna karşι farklι 

tepkiler doğmasιna ve bu uygulamadan ortaya çιkan ortamlara farklι tepkiler 

verilmesine neden olmaktadιr. 

4.5. Genel Sιnιrlar 

İş rotasyonunda karşιlaşιlan genel sιnιrlar içerisinde işgücü piyasasι ve sosyo-

kültürel politikalar ve ülke ve pazar ekonomisi yer almaktadιr. 

4.5.1. İşgücü Piyasasι ve Sosyo-Kültürel Politikalar 

Çalιşmanιn en başιnda da belirtildiği gibi iş rotasyonunun Japonya’da gelişme 

sebeplerinden biri, ülkedeki işgücü piyasasι ve sosyal yaşam politikalarιnιn iş 

rotasyonunu destekleyici nitelikte olmasιdιr. Japonya’da yaşam boyu öğrenme ve 

istihdama verilen destek iş rotasyonu pratiğinin de teşvik edilmesine sebep olmuştur. 

Diğer yandan, Avrupa ülkelerinde –her ne kadar farklι bir uygulama türüne de gidilmiş 

olsa- AB İstihdam Politikalarι’nιn iş rotasyonunu ve kişisel gelişimi destekleyici 

hükümlere yer vermesi yine uygulamanιn olumlu yönde gelişmesine neden olmuştur. 

Ancak, işgücü piyasasι biçiminin ve politikalarιnιn A.B.D.’de iş rotasyonuna tam tersi 

bir etki yarattιğι görülmektedir. Söz konusu ülkede, yüksek oranda işgücü devir oranι, 
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yüksek oranda personel gider maliyetleri ve ayrιca, çalιşan özgeçmişlerine ulaşmada 

engellerin yaşanmasι, işletmelerin de iş ilanlarι vermekte sιkιntιlarla karşιlaşmalarι 

firmalarda etkin bir eğitim ve kariyer planlamasι yapιlmasιnι engellemektedir.413  

Japon endüstri ilişkileri sistemi ile Avrupa özellikle A.B.D. endüstri ilişkileri 

sistemlerinde oldukça büyük farklar bulunmaktadιr. Ancak bu farklιlιklar iş rotasyonuna 

bakιş açιsιnda ya da tanιmlamasιnda çok derin bir ayrιm ortaya çιkarmamaktadιr. 

Sadece uygulama biçimlerinde ve oranlarιnda farklιlιklar olduğu gözlenmektedir. 

Japonya, A.B.D. ve Avrupa Ülkeleri’ndeki çok uluslu şirketleri içine alan bir İK 

Araştιrmasι’nda iş rotasyonu uygulamalarιnda Japonya’daki çok uluslu firmalarla diğer 

ülkelerdekiler arasιnda anlamlι bir fark tespit edilmiştir. Japon firmalarιnιn A.B.D. ve 

Avrupa’ya oranla planlι iş rotasyonu çalιşmalarιnι daha fazla kullandιklarι ortaya 

çιkmιştιr.414 

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerde mesleki eğitim ve öğretim 

sistemlerinin özellikleri yine bu ülkelerdeki kültür ve değer yargιlarι ile değişmektedir. 

Her ülkenin farklι endüstriyel ve sosyo-politik tarihi İK politikalarιnιn da uygulanmasιnι 

şekillendirmektedir. Örneğin, Japonya emek piyasasιnda ömür boyu istihdam felsefesi 

yaygιn olduğundan fazlasιyla işletme içi eğitime yönelinmektedir. Fransa’da ise 

eğitimin okullar tarafιndan gerçekleştirilmesi düşüncesi yaygιndιr. Bu nedenledir ki, 

Japonya’da iş rotasyonu bir eğitim tekniği  ve yaşam biçimi olarak görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki işgücü piyasalarιna bakιldιğιnda, nitelik düzeyi yüksek 

olan çalιşanlar, kendilerine cazip bir iş teklif edildiğinde işlerinden kolaylιkla 

ayrιlmaktadιrlar. Yüksek sayιsal esneklik, aynι zamanda işletme için çalιşanlarιnι 

kaybetme riskinin de artmasι anlamιna gelmektedir. Bu risk, işletmelerin eğitim yatιrιmι 

yapmalarι konusunda isteksiz davranmalarιna yol açmakta ve sonuçta işgücü devir 

oranιnιn yüksek olmasιna neden olmaktadιr.415 

 

                                                 
413 Glover et.al., a.g.e., p. 23. 
414 Tregaskis, Olga, “HRD in foreign MNEs”, International Studies of Management & Organization,  vol. 
28, no. 1, Spring 1998, pp. 136-164, p. 145. 
415 Gündoğan, Naci, “İşgücü Piyasasιnda Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli”, Çimento 
İşverenler Dergisi, Mayιs 2007, ss. 22- 37, s. 34. 
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4.5.2. Ülke ve Pazar Ekonomisi 

Ülke ve pazar ekonomisinin de iş rotasyonu uygulamalarιnda istihdam 

politikalarι ile birbirine girintili olarak oldukça etkisi bulunmaktadιr. Ülkelerin siyasi 

yönetim istikrarsιzlιklarι, ekonomik gidişatlarι doğrudan ve dolaylι olarak istihdam ve iş 

çevresini etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler, dünya ülkelerinin çoğalmasι, eski 

uyuyan devlerin uyanmasι (Çin), küreselleşme, yeni işlerin yaratιlamamasι, demografik 

sorunlar ve yerel politik hatalar ülkeleri çιkmaza sokmakta ve şirket içi kararlarι da 

etkilemektedir. Bütün bunlarla başa çιkmak için, özellikle AB’de, işgücü esnekliğine 

destek sağlanmakta ve iş güvencesi ile iş rotasyonu ortaklιğι kurulmaktadιr. Bütün 

bunlar sonucunda iş rotasyonu, her iki boyutun da önem kazanmasι ile, işletmelerin 

verimli hale getirilmesinde, yaşam boyu öğrenmede, işlerin niteliğinin arttιrιlmasιnda ve 

modern çalιşma yaşamιnιn örgütlenmesinde rol oynamaktadιr. Ülke politiklarιnιn bu 

değişimi ile iş rotasyonu üzerindeki baskι da kalkmιştιr.  

Ülke ve pazar ekonomisinin durumundan bahsedilirken bu durumun daha önce 

de bahsedilen işletme finansal bütçelerine ve istihdam piyasasιna yaptιğι etkiden de söz 

etmek mümkündür. Çalkantιlι giden bir ekonomide ve istikrarsιz bir hükümetin işgücü 

piyasasι politikalarιnda firmalar da şüphesiz bundan etkilenmekte ve işgücü devir 

oranlarι artmaktadιr. Bu tür durumlarda tüm faaliyetler durdurulmakta, gerekli 

yatιrιmlardan kaçιnιlmaktadιr.416 

İş rotasyonu ile ilgili bir makalede yazarlar, düzenli ve belirli aralιklarla 

uygulanan iş rotasyonunun –özellikle mavi yakalιlarιn üretim hattιnda her bir işte az bir 

süre çalιşarak iş rotasyonuna tabi tutulmasι gibi uygulamalarιn- çalιşanι uzmanlaşmadan 

uzaklaştιrdιğι ve bu sistemin sadece stabil bir ekonomik çevrede uygulanabileceğinden 

bahsetmektedirler. Burada yine türbülansι yüksek ekonomik çevrelerde verimlilik, 

işgöreni elde tutma ve değişime adaptasyonun gerçekleştirilemeyeceği üzerinde önemle 

durulmaktadιr.417 

 

 
                                                 
416 ILO, “Implementing High Performance…”, a.g.e. 
417 Jans – Frazer-Jans, a.g.m., p. 275. 
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4.5.3. Ülkemiz Açısından İş Rotasyonu Uygulamasιndaki Sınırlar 

Ülkemize yabancι sermaye girmesi ile insan kaynaklarιndan yararlanma 

stratejileri tamamen değişmiş ve bu değişiklikler olumlu yönde artmιş ve artmaktadιr. 

Ancak, bu değişimlerin halen daha yeterli olduğundan ve sağlam bir işgücü piyasasι 

oluşturulduğundan söz etmek mümkün değildir. Bunun nedenleri, Türkiye’de kayιtdιşι 

istihdamιn, işsizlik oranιnιn, asgari ücret düşüklüğünün ve farklι ücret yapιlarιnιn ve 

düzeylerinin ve aralarιndaki uçurumun ülkemizde ekonomi ve istihdam piyasalarιnι 

zorlayιcι etkide bulunmasιdιr.418 

İşletmelerde, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerde, yönetimle işgörenler 

arasιnda Japonya’nιn aksine “humanistik” ilişkiler değil “paternistik” ilişkiler ön plana 

çιkmaktadιr. İşgörenlerin gelişimine son yιllarda önem verilse de iş rotasyonu 

uygulamalarιnιn her sektörde çok yaygιn olmadιğι yapιlan araştιrmalar sonucu ortaya 

konmuştur.419 Bunun nedeni, Türkiye’deki firmalar tarafιndan bir bakιma iş rotasyonu 

uygulamasιnιn faydasιnιn minimal olarak düşünülmesidir. Türkiye’deki çoğunluk 

sanayi işletmeleri, üretim teknolojileri azlιğι yaşayan, genelde orta ya da küçük ölçekli 

işletmelerdir . Her ne kadar KOSGEB gibi kurumlar bu türlü işletmeleri hem mali hem 

de yönetsel açιdan proje bazlι olarak destekleseler de büyük şehirlerimizdeki büyük 

ölçekli işletmeler dιşιnda iş rotasyonunun ülkemizde yoğunluklu olarak uygulandιğιnι 

söylemek pek mümkün değildir.  

Türkiye’de ayrιca vasιflι elemanlarιn vasιfsιz işlerde çalιşmasι da söz konusu 

olmaktadιr. ‘Özgeçmiş, eğitim ve fiili iş’ üçgeninde “kronik bir rahatsιzlιk” 

çekilmektedir. İşgörenler, aldιklarι eğitimle değil sadece üniversite mezunu olmalarι 

sιfatι ile istihdam edilmekte; yönetimin karar verdiği  bir işte oryantasyon eğitimi 

olmaksιzιn iş yaşamlarιnι sürdürmektedirler. Burada şu teşhis doğru olmaktadιr, 

işgörenler istedikleri yerden işe başlayamamakta; kendilerine ilerleme şansι 

verilmemekte; istihdam tamamen kariyer planlamasιndan geri planda tutulmakta ve 

işgören motivasyonunu arttιrιcι faaliyetler pek önemsenmemektedir. Bunun en temel 

                                                 
418 Türkiye Metal-İş Sendikasι verileri, http://www.metal-is.org.tr, 10.10.2006. 
419 Uyargil – Özçelik – Dündar, a.g.e., s. 40. 
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nedeni de, şüphesiz, ülkemizde yaşanan ekonomik krizler ve sonucundaki artan işsizlik 

oranlarιdιr.  

5. İŞ ROTASYONUNUN ÜLKELER BAZINDA FARKLI UYGULAMA 

ŞEKİLLERİ 

Yapιlan literatür araştιrmasιnda sιkça karşιlaşιlan bir nokta, iş rotasyonunun 

Japonya kaynaklι olduğu ve daha sonra diğer ülkelerde uygulama alanι bulduğudur. İş 

rotasyonu teorisi ve uygulamasι bakιmιndan Japonya orijinli olsa da Avrupa devletleri 

ve A.B.D. konuya farklι bakιş açιlarι kazandιrmιşlardιr. Japonya iş rotasyonunu 

verimliliği arttιrmak ve ürün kalitesini geliştirmek üzere kullanmaya başladιktan sonra 

çalιşana ve işletmeye katkιlarι görülmeye başlanmιş daha sonra diğer ülkelerde de bir 

fenomen haline gelmiştir. Aşağιda Japonya, A.B.D. ve AB ülkelerindeki iş rotasyonu 

uygulama tarzlarιna değinilecektir. 

5.1. Japonya’da İş Rotasyonunun Uygulanma Şekli 

Daha önceki bölümlerde de sιkça söz edildiği gibi, iş rotasyonunun çιkιş 

noktasιnι Japonya oluşturmaktadιr. Ülkedeki sosyo-ekonomik politikalar ve yaşam tarzι 

uygulamaya işletmeler ve araştιrmacιlar tarafιndan oldukça önem verilmesini 

sağlamιştιr. İş rotasyonu, Japon şirketleri tarafιnda uzun yιllardιr uygulanmaktadιr. Bu 

teknikle Japonya, işgörenlerin deneyimini ve ufkunu etkili bir şekilde geliştirirken, 

bireylerin kendi kariyer planlarιnι ve hedeflerini de görmelerini sağlamaktadιr.420 

Japonya’da bu düşüncenin ortaya çιkmasιnιn sebebi, ülke içinde bunu doğuracak 

gerekli emek piyasa modelinin, toplumsal ve endsütriyel yapιnιn olmasιdιr. Japon 

firmalarι insan kaynaklarι işlevlerine çok önem vermekte, bir anlamda şirket 

stratejilerini insan kaynaklarιndan maksimum fayda sağlayacak şekilde 

oluşturmaktadιrlar. Bunu gerçekleştirirken de benimsedikleri üç temel stratejileri, bu 

stratejilere ilişkin prensipleri ve teknikleri bulunmaktadιr. Japonya’nιn insan kaynaklarι 

gelişimine ilişkin genel stratejilerine ve tekniklerine Şekil 14’te değinilmektedir. Bu 

                                                 
420 Aytaç, Serpil, Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi, Planlaması, Gelişimi ve Sorunları, Ezgi Kitapevi 
Yayınları, Bursa, 2005, s. 263. 
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yapιnιn genel olarak nasιl olduğuna dair göz atιlacak olursa aşağιdaki noktalarιn önemli 

olduğu gözlenmektedir:421 

• Japonya’da çalιşan bireyler girdikleri işletmede emeklilik aşamasιna kadar 

çalιşmayι hedeflemekte, 

• Şirket içi eğitim ve şirket felsefesini kurumlaştιrmaya yönelik öğretime ağιrlιk 

verilmekte, 

• İşletmeye girenler sözleşmeyi bellirli bir görev içi yapmadιklarιndan her türlü 

işte çalιşma kabul edilmekte, 

• Yavaş ve biçimsel olmayan değerlendirme yöntemleri ağιrlιk kazanmakta, 

• Kιdeme dayalι terfi ilkesine ağιrlιk verilmekte, 

• Uzmanlιğa dayandιrιlmayan kariyer sistemi geçerli olmakta, 

• Bireyler ücretten daha çok pozisyona önem vermekte, 

• Katιlmalι yönetim ve toplu sorumluluk esas alιnmakta, 

• Kararlar oybirliği ile verdirilmekte, 

• Sendikalara işletme düzeyinde yer verilmektedir. 

Şekil 14’te yer alan “Emek piyasasιnι geliştirme” kavramιndan anlaşιlan, 

işletmeler tarafιndan talep edilebilecek düzeyde kaliteli elemanιn işgücü piyasasιnda 

olmasιdιr. Firmalar emek piyasasιnιn gelişimi ile hem dιş hem iç piyasadan 

bahsetmektedirler. Dιş emek piyasasιna uyum sağlayabilmek için içerdeki işgörenlerin 

de buna uyumlu ve İK politikalarιnιn da buna güdümlü olmasι gerekmektedir.  Örneğin, 

Japon şirketlerinde kadιn-erkek istihdam ayrιmι görülmekte bunun önüne geçebilmek 

için de ayrιmcιlιğι kιracak tedbirlerin alιnmasι arzu edilmektedir. Kadιnlar daha çok 

part-time işlerde, erkeklerse uzun süreli işlerde çalιşmaktadιrlar. Her iki gruba da 

kariyer fιrsatι vermek için, kişisel gelişim eğitimlerine önem verilmektedir. Japonya iş 

rotasyonu, şirket içi iletişim ve katιlmalι yönetim tarzι ile çalιşanlarι şirkete ve işlere 

daha duyarlι yapmaktadιr. Japonya’da iş rotasyonu bir nevi “mesleki öğretim sistemi” 

                                                 
421 Efil, 1999, a.g.e., s. 20-21. 
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olarak görülmektedir. Japonya’da bu stratejiler sonucunda verimlilik, şirkete ve işe 

bağlιlιk oldukça yüksek ve işgücü devir oranι, devamsιzlιk da oldukça düşüktür. 

Kιsacasι ülkede benimsenmiş bir “etkili insan kaynaklarι yönetimi” politikasι 

mevcuttur.  

 

   Şekil 14: Japonya İnsan Kaynaklarι Yönetim Modeli422 

Uzun yιllar iş rotasyonu konusunda araştιrmalar yapan Koike’nin de eserlerinde 

belirttiği üzere iş rotasyonu, Japonya’da 1.Dünya Savaşι’nιn bitiminden itibaren ilk 

olarak Toyota firmasιnda uygulanmaya başlanmιş; çalιşanlarιn becerilerini ortaya 

çιkartan ve geliştiren bir eğitim tekniği modeli haline gelmiştir. İş rotasyonunun 

Japonya’daki basit uygulama tarzιnda, çalιşan okulundan mezun olur olmaz işe 

alιnmakta ve öncelikle üç ay boyunca bir eğitim programιndan geçirilmektedir. İşletme 

çalιşana tanιtιldιktan sonra, kişinin kariyer gelişimi iş rotasyonu ile belirlenmektedir. 

Japonya’daki amacιn bir anlamda yönetici yetiştirme olduğundan bahsetmek 

mümkündür. İş rotasyonu Japonya’da kişiye öncelikle örgütsel sorumluluk duygusu, 

liderlik ve tecrübe kazandιrmaktadιr. Buradaki diğer bir düşünce, kişinin mutlaka 

                                                 
422 Hatvany - Pucik, a.g.m., pp. 469-474. 
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yüksek kariyerli işlerde çalιşmasι gerekmediğidir. Önemli olan, çalιşanιn kariyeri için 

gerekli olan basamaklardan geçmesi ve farklι beceriler kazanmasιdιr. Japon felsefesi 

tamamiyle –özellikle A.B.D.’de geçerli olan bu yönetim tarzιnιn da sorgulanmasιna 

neden olmuştur- klasik teorideki bürokrasi ve kişisel uzmanlaşmanιn karşιsιna 

geçmektedir. Esas olan, kişiyi esnek kιlabilecek, onlara yeni beceriler kazandιrabilecek 

bir sistemin yürütülmesidir. Kιsacasι, firmada eleman yetiştirmek bu ükede oldukça 

önemli bir konudur.  

Japonya’da yapιlan sürekli araştιrmalar, uzun vadeli ‘iş odaklι’ düşüncelerin 

artιk işletmelerde var olmadιğιndan bunun yanιnda ‘firma odaklι’ organizasyonel 

tecrübelerin tercih edildiğinden bahsetmektedirler. Bu felsefe özellikle üretim 

işletmelerinde ve bankacιlιk ve finans sektöründe ağιr basmaktadιr. Kιsaca, Japonya’da 

şu felsefenin çok gelişmiş olduğundan bahsetmek mümkündür: “Aynι firmada kalmak 

hep aynι işte çalιşmak anlamιna gelmez.”423  

Japonya’da 1987 yιlιnda yapιlan bir araştιrma* göstermektedir ki, firmalarιn 

yaklaşιk %60’ι iş rotasyonu uygulamaktadιr. Bu uygulamanιn dünyada ve ülkemizde 

yeni yer bulduğu söylenmeye başlanιrken yirmi sene öncesinde dahi çalιşan sayιsι 30 ila 

99 arasιnda bulunan küçük ölçekli Japon işletmelerinde dahi %49 oranιnda iş rotasyonu 

uygulandιğι görülmektedir.424 

Japonya’daki yönetim tarzιna ve İK uygulamalarιna ilişkin sιkça karşιlaşιlan şu 

yorumu da belirtmek yerinde olacaktιr. Japonya’daki yönetim tarzι “tek” ve “dinamik” 

olma özelliği gösterdiğinden iş rotasyonu uygulamalarι da çok çeşitlilik 

göstermemektedir. Batι uygulamalarι ile karşιlaştιrιldιğιnda, Batι ülkeleri çoğu yönetim 

uygulamasιnι ve felsefelerini Japonya’dan almasιna rağmen kendi kültürlerine göre ve 

her bir firma da kendi anlayιşιna göre bu uygulamalarι değiştirmiş ve bu nedenle de çok 

çeşitli iş rotasyonu uygulamalarι ortaya çιkmιştιr.425  

                                                 
423 Brinton, a.g.m., p. 5-6. 
* Çalιşan sayιsι 30 ve 30’dan büyük olan yaklaşιk 5000 Japon firmasιnda gerçekleştirilmiş olan 
araştιrmanιn geri dönüş oranι %71.2 dir. Bu çalιşma Japonya’da Çalιşma Bakanlιğι tarafιndan yapιlmιştιr. 
424 Brinton, a.g.m., p. 7. 
425 Dedoussis, a.g.m., p. 733. 
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Japonya’daki ‘yaşam boyu istihdam’ ilkesinin, ülkeyi bir teknoloji devi yapma 

yolunda belirlenen prensipler zincirinin bir halkasι olduğu da söylenmektedir. Söz 

konusu ülke, işgücünde yarattιğι bu esneklik sayesinde dünya üzerinde değişen 

teknoloji pazarι ve istihdam piyasasι koşullarιna uyum gösterebilmektedir. Teknoloji 

üstünlüğünü elde tutmayι ilelebet hedefleyen Japonya, mühendislerini çok farklι beceri 

setlerinde yetiştirmeyi hedeflerken; A.B.D. ise, sadece çok dar bir beceri setinde 

rotasyon programlarι yürütmektedir. Japonya bu şekilde endüstrinin gelecekte 

doğuracağι beceri ihtiyaçlarιndaki belirsizliğe karşι önlem almak istemektedir. Buna 

kιsaca ‘sezgisel iş mobilitesi’ de denmektedir. A.B.D.’de bu oran oldukça düşüktür. 

Burada Japonya’nιn iş rotasyonu programlarι ile işsizliğe karşι daha korumacι bir tavιr 

sergilediği söylenebilir. Hatta 1983 yιlιnda çιkan istihdamι koruma programlarι ile 

hükümet, işletmelerde çalιşanlara iş rotasyonu ile becerilerini geliştirme konusunda 

destek olmaktadιr. İşsiz kalmak istemeyen çalιşanlar da bu programlara gönüllü olarak 

katιlmaktadιrlar.426 Japonya ve A.B.D. uygulamalarιnιn karşιlaştιrιlmasι ayrιca 

aşağιdaki bölümde de ele alιnmaktadιr. 

5.2. A.B.D.’de İş Rotasyonunun Uygulanma Şekli 

İş rotasyonunun bir fonksiyonel esneklik modeli olduğundan daha önce 

bahsedilmişti. Ülkeler bazιnda bu tür esneklik uygulamalarιna bakιldιğιnda iş rotasyonu 

uygulama tarzιnιn da farklιlιk ortaya koyduğu kendini göstermektedir. A.B.D. 

Modeli’nde daha çok sayιsal esnekliğin tercih edildiği; bunun sonucunda da, 

işletmelerin daha çok kullanacaklarι işgücü miktarιnι belirleyebilmek serbestisine 

gittikleri ortaya çιkmaktadιr. Bu ülkedeki firmalar, iş güvencesi bulunmayan, işletmenin 

gereksinim duyduğu sürece işletmede çalιşan düşük ücretli işgücünü tercih 

etmektedirler. Uygulamada “Standart Dιşι Çalιşma Şekilleri” olarak da geçen bu tür 

uygulamalar günümüzde diğer ülkelere de yayιlmaktadιr. Part-time çalιşma, çağrι 

üzerine çalιşma, evden çalιşma, tele çalιşma ve taşeron uygulamasι gibi çalιşma şekilleri 

ile ülke genelindeki işletmelerde çekirdek eleman sayιsι gittikçe düşürülmeye 

çalιşιlmaktadιr.427 Bunun sonucunda da, iş rotasyonu uygulamasι ülkede çok fazla yer 

bulamamaktadιr. 1980’li yιllarιn başιndan itibaren ülkeye yabancι göçünün çok fazla 
                                                 
426 Mourdoukoutas – Roy, a.g.m., pp. 58-59. 
427 Tokol, 2001, a.g.e., s. 151-152. 
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olmasι ve de kadιn çalιşanlarιn son yιllarda istihdama katιlmalarι kantitatif türü 

esnekliğin artmasιna ve çoğunlukla part-time çalιşanlarιn da sadece belli bir işi 

yapmalarιnιn üstünde durulmasιna neden olmuştur.  

A.B.D.’de işgücü egitimine ülke genelinde yeterince önem verilmemektedir. 

Şirket içinde yükselme olanağιnιn tanιnmasι ancak iyi performans gösterme ile 

ilişkilendirilmiştir. Genellikle çalιşanlarιn ilk beş yιl içindeki kariyer planlarι 

belirlenmekte, bu süre içerisinde kendilerini daha çok danιşmanlιk hizmetlerinin 

sunduğu eğitimlerle geliştirmelerine de imkan verilmektedir. Kişiler de tek bir bölümde 

çalιşmayι tercih etmektedirler. Bunun nedeni de, işletme içerisinde daha rekabetçi ve 

bireysel bir ortamιn olmasιdιr.  

Ancak, ülke genelinde 1993 yιlιnda 12.000 işletme ile yapιlan bir araştιrma 

sonuçlarιna değinmekte de yarar bulunmaktadιr. Araştιrma verilerine göre, iş rotasyonu 

-işletme türü gözetmeksizin (büyük ölçekli ya da üretim işletmesi...gibi)- iş 

rotasyonunun esneklik ve verimlilik hedefleri yanιnda çalιşanlarda yorgunluğu ve stresi 

azaltmasι bakιmιndan işçi grubunda sιkça uygulandιğι ortaya çιkmaktadιr. Bu sonucun 

ortaya çιkmasιnda da özellikle üretim modeli olarak benimesen JIT (Just-in-Time) 

tarzιnιn şirketlerde yaygιn olarak kullanιlιyor olmasι nedeni yatmaktadιr. İkisi arasιnda 

güçlü bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.428 

A.B.D. ile Japonya arasιnda iş rotasyonu uygulamasι bakιmιndan karşιlaştιrma 

yapιlιrsa, Japon firmalarιnda iş rotasyonu açιsιndan, çalιşanlarιn kariyer gelişiminde 

öncelikli gelen, sistematize edilmiş ve katιlma imkanιnιn daha az kişiselleştirildiği bir 

durum söz konusudur. Bunun yanιnda A.B.D. firmalarιnda kişi kariyer gelişimi ile ilgili 

kararlarι bireysel bazda vermekte; eğitim için de daha çok firma dιşι imkanlardan 

yararlanmaktadιr. Japon işverenleri eğitim maliyetlerini düşürmek ve kişiyi şirket 

politikasιna göre yetiştirmek ve ayrιca, fonksiyonel esnekliği sağlayabilmek için daha 

fazla iş rotasyonu uygulamasιna yer vermektedirler. A.B.D.’li işverenler ise, teknik 

personel dahi sahip olduklarι İK’nιn daha çok dιşardan eğitim almasιnι tercih 

etmektedir. Bunun bir nedeni de, bu talebin işgören tarafιndan gelmesidir. Çalιşanlar, 
                                                 
428 Brenner, Mark D. – Fairris, David – Ruser, John, “ “Flexible” Work Practices and Occupational Safety 
an Health: Exploring the Relationship Between Cumulative Trauma Disorders and Workplace 
Transformation”, Industrial Relations, vol. 43, no. 1, January 2004, pp. 242-266, p. 254, 261. 
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daha ‘agresif’ kariyer imkanlarι peşinde koşmakta; geleceklerini firmalarιnιn değil 

kendilerinin yönlendirmesini istemektedirler.429 Bu ülke, herhangi bir teknolojik 

değişiklik olduktan ya da yeni bir ürün çιktιktan sonra bu değişimle baş edemeyen ve 

işsiz kalan işgörenlerini eğitmekte ve yeniden istihdam çareleri aramaktadιr. 

2005 yιlιnda Jorgensen ve arkadaşlarι tarafιndan yayιmlanan makalede, 

A.B.D.’nin orta batι eyaletlerindeki İş Sağlιğι ve Güvenliği Birliği’ne üye toplam 233 

üretim işletmesinde yapιlan araştιrmada, yanιtlayιcι 178 işletmenin sadece 76 tanesinin 

iş rotasyonu uygulamasιna yer verdikleri tespit edilmiştir. Bu işletmelerden 38 tanesinin 

(%50) iş rotasyonunu beş yιldan beri uyguladιklarι da araştιrmada elde edilen diğer bir 

bulgudur. Bu işletmelerin %89’u iş rotasyonunu, işe bağlι iş hastalιklarιnι önlemek; 

yine aynι işletmelerin %84,2’si kişisel becerileri arttιrmak amacιyla kullandιklarιnι 

belirtmişlerdir. Araştιrma ayrιca söz konusu ülkede sendikalarιn, iş rotasyonu sιrasιnda 

doğan ücret farklιlιklarιndan dolayι sιkιntι yarattιklarι da diğer araştιrma verileri ile de 

desteklenerek ortaya konmaktadιr.430  

İş rotasyonunun bölümlerin firma hedeflerine yabancιlaşmasι konusunda, 

konusunda Japonya, A.B.D., İngiltere ve Çin’de 1,083 pazarlama müdürü ile yapιlan bir 

araştιrmada da, Doğu ülkelerinde iş rotasyonunun gruplarι daha çok birleştirdiği, 

kaynaştιrdιğι ve ortak hedefe yönlendirdiği; Batι ülkelerindeki sonucun ise buna oranla 

daha az güçlü olduğu tespit edilmiştir.431 Burdan şu sonucu çιkarmak mümkün olabilir, 

Batι ülkelerindeki bireyselcilik daha ön plana çιkιyorken, doğu ülkeleri iş rotasyonu ile 

birlik olma yapιlarιnι daha da güçlendirebilmektedirler.  

Ayrιca, ILO’nun (Dünya Çalιşma Örgütü) yaptιğι bir çalιşmada A.B.D. ve 

Kanada ülkelerindeki işletmelerin, iş rotasyonu da içerisinde dahil olmak üzere 

geleneksel yönetim anlayιşι dιşιnda kalan metotlarι benimsemeye başladιklarι ancak çok 

yaygιn kullanmadιklarι tespit edilmiştir. Bunun nedeni, işletme yönetiminin ve 

sendikalarιn, uygulanacak bu yeni tekniklerin gerçekten firmaya ve çalιşana değer 

katacağιndan çok emin olmamalarιndan kaynaklanmaktadιr. Genelde firmalar, kendi 
                                                 
429 Brinton, a.g.m., p. 7. 
430 Jorgensen et.al. a.g.m., p. 1725,1731; Triggs- King, a.g.m., pp. 32-34. 
431 Xie, Jinhong - Song, Michael - Stringfellow, Anne, “Antecedents and Consequences of Goal 
Incongruity on New Product Development in Five Countries: A Marketing View”, Journal of Product 
Innovation Management, vol. 20, 2003, pp. 233-250, p. 245. 
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kültürlerine uygun olacak şekilde bireysel modeller geliştirmekte ve iş rotasyonu gibi 

esneklik kazandιracak süreçlerin faydalarιndan yoksun kalmaktadιrlar.432  ILO’nun 

A.B.D. ile ortaya koymuş olduğu diğer bir ölçüt de, bu ülkede düşük değerli, kitle 

üretimi (mass production) yapan işletmelerin daha çok Taylorist formlarι 

benimsediklerinin ve gerçekten de iş rotasyonu gibi daha birçok dikkate almadιklarιdιr. 

Yine A.B.D.’de iş rotasyonu uygulamasι ile ilgili yayιmlanan bir makalede, iş 

rotasyonunun nükleer enerji ve mühendislik sektöründe yaygιn olduğu ve bununla 

çalιşanlarιn farklι tecrübeler ve beceriler edinebildikleri; kιdemli çalιşanlarιn iş 

rotasyonu ile iş hayatιnda kalabilme şanslarιnιn arttιğι belirtilmektedir. Ve hatta bu 

uygulamanιn işletmeler arasι olmasι açιsιndan bir devlet politikasι olarak da 

yaygιnlaştιrιldιğι vurgulanmaktadιr.433 

A.B.D.’de California Berkeley Üniversitesi’nde Endüstri İlişkileri Enstitüsü’nün 

yapmιş olduğu bir çalιşmaya göre, ülkelerinde vardiya bazιnda iş rotasyonunun Asya 

ülkelerindeki kadar yaygιn olmadιğι; ayrιca, mühendisler ve operatörler düzeyinde de 

yine iş rotasyonu uygulamalarιnιn Asya ülkelerindeki fabrikalarla karşιlaştιrιldιğιnda 

daha az mevcut olduğu tespit edilmiştir.434 

2005 yιlιnda Economica dergisinde, belli başlιklar altιnda A.B.D. ve Japonya 

İKY stilini karşιlaştιran bir makalede, Japon firmalarιn, çalιşanlarιnιn çeşitli becerilere 

sahip olmalarιnι destekledikleri; bunun yanιnda, A.B.D.’de farklι yeteneklere sahip 

olmanιn teşvik edilmediği üzerinde durulmuştur. Yine aynι makalede her iki ülkedeki 

esneklik anlayιşιna benzetmeler yapιlarak A.B.D.’de ‘firmalar arasι’ yoğun geçişler 

sebebiyle bu tür bir esneklik söz konusu olduğu; Japonya’da da ‘firma içi geçişlerle’ iş 

rotasyonu sayesinde esneklik sağlandιğιndan bahsedilmektedir. Buradaki farklιlιk 

işgücü piyasalarιnιn farklι anlayιşlara sahip olmasιndan ileri gelmektedir. Aynι makale, 

A.B.D.’nin 1990’lι yιllarιn başιndan itibaren çalιşanlarιnι çok yetenekli olma yönünde 

                                                 
432 ILO, “Implementing high performance working practices”, Supportive Workplace Learning for High 
Performance Working, Chapter 3, 2002, p. 2. 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/workplace/index.htm, 22.01.2008. 
433 Rossi, Josephine, “The Skills Fallout”, Training & Development, March 2007, pp. 10-11, p. 11. 
434 Valvano, Vincent M., “Innovative HR Policies and Work Practices”, The Competitive Semiconductor 
Manufacturing HR Project Second Interim Report içinde, ed. Clair Brown, University of California 
Berkeley, Institute of Industrial Relations, Centre for Work, Technology and Society, Sept 1996, 
http://www.iir.berkeley.edu/worktech/csm-hr/index.html, 01.06.2008. 
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eğitmeye başladιğιnι; ancak yine de, Japonya’daki iş rotasyonu gelişiminin -özellikle 

genç çalιşanlar arasιnda bilginin gözlem ve deneme yolu ile elde edilebileceğini 

vurgulayan ampirizm (deneycilik) öğretisinin daha popüler hale gelmesi ile- daha hιzlι 

ve yaygιn olduğunu ortaya koymaktadιr.435 

ABD ve OECD ülkelerinde, 1992 ve 1997 yιllarιnda Osterman tarafından 

yapιlan bir araştırma, çalışma kapsamındaki firmaların, yιllara göre sιrasιyla, %26’sının 

ve %55’inin çalışanlarının yarısından fazlasını rotasyona tabi tuttuklarını ortaya 

koymaktadır. Osterman farklι yιllarda yapιlan iki araştιrmada da iş rotasyonu 

uygulamasι seyrinde bir artιş görülmesini şu şekilde açιklamaktadιr: “...takιmlar artιk 

kendi kendilerine yönetilmektedirler. Takιm içerisindeki tüm çalιşanlar artιk sorumluluk 

almaktadιr ve bunun için de geniş beceri seviyesine sahip işgörenlere ihtiyaç 

duyulmaktadιr.”436 Osterman’ın ayrιca 1994 yılında 694 A.B.D. firması*¹ üzerinde 

yaptığı diğer bir araştırma da, bu firmaların %43’ünün rotasyon tekniğini kullandıklarını 

ortaya koymaktadır.437 

1995 yιlιnda A.B.D.’de yapιlan bir araştιrma iş rotasyonunun giderek ülke 

içerisinde daha fazla uygulama alanι bulduğunu ortaya koymatadιr.*² Araştιrmada ele 

alιnan 50 ve üstü çalιşana sahip özel sektör firmalarιnιn %34’ünde ve çalιşanlarιnιn 

%48’inde iş rotasyonu uygulandιğι tespit edilmiştir. Ancak araştιrma sonucu, 

işgörenleri –özellikle üretim işçilerini- beceri artιşι sonucunda motive edecek herhangi 

bir ücret değişiliğine gidilmediğini de göstermektedir. Bu tür bir uygulamanιn 

işgörenleri iş rotasyonuna istekli kιlmayacağι da vurgulanmaktadιr.438 Kιsacasι, 1990’lι 

yιllarιn ortalarιndan itibaren A.B.D.’de iş rotasyonu uygulamalarι yönünde bir yükseliş 

söz konusudur denilebilinir. 

 

 
                                                 
435 Morita, Hodaka, “Multi-skilling, Delegation and Continuous Process Improvement: A Comparative 
Analysis of US-Japan Work Organisations”, Economica, vol. 72, 2005, pp. 69-93, p. 70, 82. 
436 Osterman, Paul, Flexibility and Commitment in the United States Labour Market, International Labour 
Office: Employment Paper No. 2001/18, Geneva, 2001, p. 18. 
*¹ 50 ve üstü çalιşana sahip firmalar. 
437 Burke – Moore, a.g.m., p. 127. 
*² İlgili araştιrma 1995 yιlιnda 1062 özel sektör firmasι ve buna bağlι 1074 çalιşanla gerçekleştirilmiştir. 
438 Handel - Gittleman, a.g.m., p. 77, 82. 
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5.3. Avrupa Birliği’nde İş Rotasyonunun Uygulanma Şekli 

Avrupa Birliği (AB), iş arayanlarιn istihdam edilebilirliğini arttιrmak için 

işletmelerin ve çalιşanlarιn ekonomik ve teknolojik değişime ayak uydurabilmelerini 

sağlayacak önleyici tedbirler belirlemiştir. Söz konusu tedbirler, Avrupa İstihdam 

Stratejisi başlιğι altιndan toplanmιştιr. Bu başlιklar: İstihdam edilebilirlik, girişimcilik, 

eşit fιrsatlar ve intibak yeteneğidir. Firmalar özellikle ‘intibak yeteneği’ üzerinde 

durmaktadιrlar. İntibak yeteneği, yeni teknolojilere ve değişen piyasa koşullarιna 

uyabilme gücüdür. İntibak yeteneği aşağιdaki yollardan kolaylaştιrιlmaktadιr:439 

• Modern ve esnek çalιşma organizasyonu geliştirmek, 

• Yeni istihdam sözleşmelerini incelemek, 

• Mümkün olan durumlarda bireysel ve şirket-içi ileri egitim için 

özendiriciler sunmak. 

Yukarιdaki son maddeden de anlaşιlacağι üzere, AB’de İK’nιn geliştirilmesinin, 

değişimlerle başa çιkmada ve yüksek sanayi işsizliğinin azaltιlmasιnda önemli araç 

olacağι savunulmaktadιr. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun istihdam üzerindeki 

öncelikleri arasιnda sürekli meslek içi eğitimi de içeren herkes için yaşam boyu 

öğrenme girişimlerine güçlü destek verme koşulu bulunmaktadιr.440 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri fonksiyonel esneklik konusuna da ağιrlιk 

verdiklerinden A.B.D.’ye oranla iş rotasyonu uygulamasιnι daha fazla tercih 

etmektedirler. İşten çιkarmada, iş güvencesi ile ilgili yasalarda ve sözleşmelerde yer 

alan hükümler, AB’de sayιsal esnekliği engellemektedir. AB ülkelerinin daha çok 

önemsedikleri nokta, işgücünün yetkinliklerinin çeşitlendirilmesi, yine işgücünün farklι 

departman ya da bölümlerde istihdam edilebilmesi ve herbir işgörenin karar alma 

sürecine katιlιmιnιn sağlanabilmesidir. AB’de fonksiyonel, kalitatif esnekliğe önem 

vererek iş rotasyonu uygulamalarιnι yaygιnlaştιrma yolunda hιzla ilerlerken, bu 

                                                 
439 Avrupa Birligi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciligi, AB’de Istihdam ve Sosyal Politika refah ve 
sosyal adaleti geliştirme, Avrupa Birligi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciligi, Ankara, 2000, s. 7-9. 
440 Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sendikal Politika Kararlarι, Sendikal Notlar, Petrol-Iş 
Dergisi, Özel Sayι: 1, Sayι: 11, Ekim 2001, ss. 104-127, ss. 113-115, 
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kapsamda yapιlan çalιşmalarda da uygulamanιn firma performanslarιna pozitif etkide 

bulunduğu da ortaya konmaktadιr.441  

AB her türlü karar alma organlarι iş rotasyonu uygulamasιnι destekleyici yönde 

ilerlemektedir. 2006 yιlιndan yayιmlanan Ortak İstihdam Raporu’nda esneklik ve 

güvence arasιnda iyi bir denge kurulmasι gerektiği; bunun için de, kişilerin kariyerleri 

boyunca istihdamda kalmalarιnι sağlayacak yaşamboyu öğrenme sistemlerine önem 

verilmesinin şart olduğu ortaya konmuştur. Birliğin bu kapsamdaki amaçlarιnι, 

firmalarιn rekabet güçlerini arttιrmalarι; işgücü niteliğinin artmasι ve firma ve 

çalιşanlarιn ekonomik değişimlere uyum sağlamalarι oluşturmaktadιr.442 

Kamusal Yönetim alanιndaki işgörenlerin kalitesi ile ilgili OECD tarafιndan 

2001 yιlιnda yapιlan bir araştιrmada Avusturya’daki kamu çalιşanlarιnιn diğer OECD 

üyesi ülkelere göre daha fazla iş rotasyonu uygulamasιna tabi tutulduklarι tespit 

edilmiştir. Bu ülke, kamu çalιşanlarιna daha fazla kişisel gelişim imkanι tanιmakta ve 

bu çalιşanlarιn özel sektöre, uluslararasι organizasyonlara ya da diğer ülke kamu 

dairelerine rotasyonlarι sağlanarak hem teknik bilgi hem de sosyal becerilerini 

geliştirmeleri sağlanmaktadιr.443 

AB’deki iş rotasyonu uygulamalarιna başka bir açιdan bakιldιğιnda, bölgedeki 

otomotiv endüstrisinin yaşadιğι rekabetin uygulamanιn şekillenmesinde önemli bir rol 

oynadιğι da görülmektedir. Söz konusu sektörün A.B.D. ve Japonya ile yoğun ve ağιr 

bir rekabet içerisinde olmasι, Birlik içerisindeki araba üreticisi firmalarι verimlilik artιşι, 

iş dizaynι, kişisel gelişim ve ergonomi konularιna itmiştir. Yapιlan analizler de 

göstermiştir ki, bu rekabetten olumsuz etkilenmemenin başιnda kaliteli çalιşma 

koşullarι, iş yaşamιndaki çeşitlilik ve birden fazla beceri sahibi olmak gelmektedir. AB 

içerisindeki yöneticiler A.B.D. ve Japonya’dan örnek aldιklarι şekliyle klasik üretim 

sisteminden vazgeçmişler; esnek üretim sistemine adapte olabilmek için de esnek 

işgücüne sahip olmalarι gerektiğini anlamιşlardιr. Ayrιca, değişken talep dengesine ve 

                                                 
441 Arvanitis, Spyros, “Modes of labor flexibility at firm level: Are there any implications for performance 
and innovation? Evidence for the Swiss economy”, Industrial and Corporate Change, vol. 14, no. 6, pp. 
993-1016, p. 993-996. 
442 Gündoğan, a.g.m., s. 28. 
443 Äijälä, Kirsi, “Public Sector: An Employer of Choice?-Report on the Competitive Public Employer 
Project”, February 2001, http://www.oecd.org/dataoecd/37/29/1937556.pdf,  05.02.2008. 
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mamul çeşitliliğine cevap verebilmek için “sürekli gelişim süreci”nde (Continuous 

Improvement Process-CIP) takιm esnekliğini de desteklemektedirler. Değişim anιnda 

bunun üretim hattιna nasιl yansιtιlacağι konusunda CIP kararlarι ile iş rotasyonu 

kararlarι ortaklaşa yürütülmektedir.444  

ILO’nun İngiltere’deki uygulamalarla ilgili yayιmladιğι bir araştιrmada, iş 

rotasyonunun da içinde bulunduğu “yüksek içerikli iş uygulamalarιnιn” (high 

involvement work practices) sendikalaşma oranι yüksek olan bu ülkede son yιllarda 

oldukça yoğun bir şekilde uygulandιğι tespit edilmiştir. 2001 yιlιnda yapιlan 

araştιrmada, sendikalarιn firmalarιn eğitim politikalarι ile yakιndan ilgilenmeye 

başladιklarι ve bu nedenle de işletmelerin iş rotasyonuna (ve diğer kalite çemberleri, 

danιşma komiteleri..gibi uygulamalara) hιz verdikleri ortaya çιkmιştιr.445 İngiltere’deki 

İK konularιnda yapιlan bir başka çalιşmaya göre, iş rotasyonunun “esnek firma” 

anlayιşι içerisinde yer bulduğunu; bunun da daha çok Japonya’dan aktarιldιğι 

belirtilmektedir. Hatta bu tür bir modelleşme “dolaysιz Japonlaşma” ve “dolaylι 

Japonlaşma” olarak ikiye ayrιlmaktadιr. Dolaysιz Japonlaşma’da 1990’lι yιllarιn 

ortalarιndan itibaren İngiltere’de faaliyet gösteren Japon firmalarιnιn etkin ve etkili 

yönetim tarzlarι diğer İngiliz firmalarιna örnek olduklarι; Dolaylι Japonlaşma’da da 

1990’lι yιllarιn başιndan itibaren eğitim faaliyetlerini etkinleştirmek ve çalιşanlarιn 

örgütsel bağlιlιğιnι arttιrmak için Japon sitili İK politikalarιnιn ve uygulamalarιnιn 

İngiltere’deki firmalara adapte edildiği ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere, uygulama 

konusunda ağιrlιklι olarak Japonya ön planda olmaktadιr.446 

AB’den bir başka örnek vermek gerekirse, Belçika’da 86 firma ile yapιlan bir 

araştιrmada iş rotasyonunun mentorluk/koçluk faaliyetleri ile birlikte yüksek 

potansiyelli çalιşanlarι geliştirmede kullanιlan en popüler politikalar olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak da, bu tip çalιşanlarιn en iyi işbaşιnda öğrenmeye 

motive olabildikleri ve kendilerinden bu sayede daha çok verim alιnabildiği 

                                                 
444 Freiboth et.al., a.g.m., p. 364. 
445 ILO, “Implementing High Performance…”, a.g.e. 
446 Procter - Ackroyd, a.g.e., p. 489. 
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gösterilmiştir.447 Fransa ile ilgili yapιlan araştιrmalar, iş rotasyonu uygulamasιnιn söz 

konusu ülkede daha çok mavi yakalι düzeyinde olduğunu göstermektedir.448 

Almanya ve Danimarka ile ilgili iş rotasyonu uygulamalarι konusunda yapιlan 

araştιrmalarda çoğunlukla karşιlaşιlan, birinci bölümde de adι geçen bir işgücü piyasasι 

politikasι olarak iş rotasyonunun kullanιmιdιr. Bu proje ilk olarak Danimarka’da 

kullanιlmaya başlanmιş ve 1996 yιlιnda Almanya’ya proje olarak transfer edilmiştir. 

2002 yιlιndan beri de her iki ülkede belli bir alanda uzmanlιk gerektiren işlerde kişilerin 

yetiştirilmesi ve uzun zamandιr işsiz olanlarιn da bu kişilerin çalιştιklarι yerde istihdam 

edilerek mesleki perspektiflerden uzak kalmamalarι sağlanmaktadιr.449 

Özellikle Almanya’da çalιşma kültürünün diğer ülkelerden farklι olmasιnιn 

farklι sonuçlar doğurduğu Cappelli ve Rogovsky’nin makalesinde de yer almaktadιr. 

Makalede yalιn yönetim devrinde Japonya’nιn dahi kalifiye çalιşanlarιnι A.B.D. ve 

İngiltere’ye yönlendirdiklerini ve çoğunlukla çalιşma hayatιnda çalιşanlarιn davranιşsal 

ve sosyalleşme boyutlarιnιn ele alιndιğι; ancak bunun tam tersi olarak, Almanya’daki 

üretim şekillerinde daha çok halen yüksek beceri ve kabiliyete dayalι üretimler yapιldιğι 

ve üretim işlerinin Japon araba firmalarιnda kolayca öğretilebileceğinden daha ağιr ve 

komplike olduğunu ve bu nedenle bu ülkedeki araba üretiminin Japon üreticilerine göre 

daha az etkin üretilebildiği saptanmιştιr. Almanya ve özellikle Japonya arasιnda iş 

oluşumlarιndaki “beceri” tanιmlarι farklιlιk göstermektedir.450 Ancak konu çalιşan 

gözlüğünden ele alιnacak olunursa, OECD ülkelerinde bağlι ülkelerde yapιlan bir 

araştιrmada çalιşanlarιn işbaşι eğitim tekniklerinden hangisini daha etkili bulduğu 

sorguladιğιnda Japon çalιşanlarιn işletmenin kişisel gelişime verdiği önemin gözle 

görülür olmasιnι ve iş rotasyonu ve kalite çemberlerini tercih ettikleri; bunun yanιnda 

Alman çalιşanlarιn ise, firmalar tarafιndan belirlenen meister’lar (Usta) tarafιndan bir 

işte uzmanlaşarak eğitilmeyi tercih ettikleri görülmektedir.451 

                                                 
447 Vloeberghs – Pepermans – Thielemans, a.g.m., p. 546. 
448 Vezina, a.g.e., p. 9. 
449 Mauel, Herbert – Otey, Rodrigo, “Job- Rotation: Hilfskräfte qualifizieren- Neueinsteiger gewinnen”, 
Altenhilfe Management, vol. 43, no. 3, 2004, pp. 22-24, p. 22. 
450 Cappelli – Rogovsky, a.g.m., p. 217. 
451 McGrath, Simon et. al., Education and training for the Informal Sector, Education Research Paper no. 
11, United Kingdom Department for International Development, London, 1994, p. 91. 
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İtalya’da yapιlan bir araştιrma, iş rotasyonu uygulamasιnιn A.B.D. ile benzerlik 

gösterdiğini; her iki ülkede de kariyer politikalarιnιn genelde dikey ve aynι departman 

içinde olduğunu ortaya koymaktadιr. Özellikle Japonya’da uygulanan gibi sistematik bir 

iş rotasyonu metodolojisinin eksik ve yaygιn olmadιğιndan da bahsedilmektedir. Aynι 

araştιrmada özellikle AB’nin iş rotasyonunu daha fazla uygular hale gelmesinin sebebi 

olarak, sürekli değişen bir çevrede pozisyonlarιn artιk kesin olmadιğιndan ve daha az 

tanιmlanabilir olduğundan bahsedilmektedir. Bunun sonucunda, çalιşanιn herhangi bir 

işten kazandιğι deneyim geçersiz hale gelmektedir. Değişimler karşιsιnda daha çok 

geçmiş tecrübelerden çok o karmaşa ile başa çιkma gücü önem kazanmaktadιr. Bu 

nedenle de, daha çok kişinin belli dönemlerde farklι projelerde ya da işlerde çalιşmasι 

sağlanmakta ancak yine eski pozisyonuna geri dönmesi ile de uzmanlaşmasιnιn önüne 

geçilmemektedir.452 

Yukarιda çeşitli ülkelerin iş rotasyonu uygulamalarι ile ilgili karşιlaştιrmalar 

yapιlmιştιr. Ülkelerden ülkelere uygulama oranlarιnda benzerlikler ya da farklιlιklar 

göze çarpmaktadιr. Tüm ülkelere genel olarak bakιldιğιnda, Japonya’nιn iş rotasyonu 

uygulamasιnιn başlangιcιnι oluşturduğu; ve geçmişten günümüze uygulama anlayιşιnda 

ve istikrarιnda çok büyük değişiklikler yaşanmadιğι göze çarpmaktadιr. A.B.D.’nin kιsa 

vadeli istihdam imkanlarι yarattιğι, kariyerde hιzlι ilerleme sağlayarak sadece bir işte 

uzman olmaya daha çok yatιrιm yaptιğι; çalιşanlarιnι bir değişim olduktan sonra eğitme 

yoluna gittiği görülmektedir. AB ise, yükselen bir trendle iş rotasyonunu daha benimser 

hale gelmektedir. Tüm bunlarιn sonucunda her ülkenin ve her bir işletmenin, “Z tipi 

Yönetim” anlayιşι olarak da geçen yönetim tarzι ile “esneklik içerisinde stabillik” 

yaşamasι ve bu anlayιş içerisinde de iş rotasyonu uygulamalarιna ağιrlιk vermeleri 

gerektiği ön plana çιkmaktadιr. Z tipi yönetimle, ülke politikalarι ve firmalar, uzun 

dönem istihdama, toplu karar almaya, bireysel sorumluluklara, yavaş ve sağlam 

ilerleyen terfi sistemlerine, bütüncül yaklaşιmlara ve orta karar uzmanlaşmaya doğru 

kaymalιdιrlar.  

Çalιşmanιn üçüncü bölümünde Türkiye’deki iş rotasyonu uygulamasι ile ilgili 

bir araştιrma yer almaktadιr. 

                                                 
452 Calabrese, a.g.m., p. 103. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

OTOMOTİV ANA SANAYİNDEKİ İŞLETMELERDE                                 

İŞ  ROTASYONUNUN KULLANIMINA VE ÇALIŞANLARIN BUNA BAĞLI 

TUTUMLARINA  YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Çalιşmada ilk iki bölümünde yapιlan literatür araştιrmasι ile iş rotasyonu 

kavramιnιn tanιmι, sιnιrlarι ve uygulama şekli, yazιlι türkçe, ingilizce, almanca ve de 

internet kaynaklarιyla verilmeye çalιşιlmιştιr. Bu bölümde bir alan çalιşmasιna yer 

verilmek suretiyle kuramsal çerçevede ortaya konulan yorumlarιn ampirik açιdan 

incelenmesi yoluna gidilecektir.  

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ 

Araştιrma, işletmelerdeki iş rotasyonu sistemi uygulamasιnι ve bu faaliyetlerin 

çalιşanlar tarafιndan nasιl algιlandιğιnι ortaya koymaya ilişkindir. Diğer bir ifadeyle, bu 

bölümde, önceki bölümlerde ele alιnan, iş rotasyonu uygulamasιnιn amaçlarι, uygulama 

türleri ve uygulama süreci; ve ayrιca, çalιşanlarιn iş rotasyonunun bireysel hedeflerine 

yönelik tutumlarι incelenecektir.  

Araştιrma iki evreden oluşmaktadιr. Birinci evrede, Otomotiv Ana Sanayi’ndeki 

işletmelerin iş rotasyonunu nasιl uyguladιklarι; ikinci evrede de, ilgili sektörden seçilen 

işletmelerdeki çalιşanlarιn, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerini ve iş 

rotasyonu uygulamalarnι nasιl algιladιklarι incelenmeye çalιşιlacaktιr.  

Araştιrmanιn Otomotiv Ana Sanayi’nde örgütsel düzeyde tasarlanan ilk evresiyle 

ilgili alt amaçlarι aşağιdaki gibi detaylandιrmak mümkündür: 

• İş rotasyonunun uygulama türlerinin ve uygulama kademelerinin 

belirlenmesi, 

• İş rotasyonu ile ulaşιlmak istenen hedeflerin neler olduğunun ortaya 

konmasι, 
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• İş rotasyonu uygulamasιna ilişkin kararlarιn kimler tarafιndan alιndιğιnιn ve 

karar alma sürecinde kullanιlan kriterlerin belirlenmesi, 

• İş rotasyonu uygulamasι esnasιnda karşιlaşιlan engellerin tespit edilmesi ve, 

• İş rotasyonu sisteminin nasιl kurgulandιğιnιn belirlenmesi,  

araştιrmanιn alt amaçlarι arasιnda yer almaktadιr. 

İkinci evrede çalιşanlara yönelik yapιlan araştιrmanιn amacι da, iş rotasyonuna 

işgörenler açιsιndan bakmak; firmalarιn çalιşanlara ilişkin belirlediği hedeflerin 

çalιşanlar tarafιndan nasιl algιlandιğιnι ve algιlama farklιlιklarιnιn ne gibi etkilere 

dayandιğιnι tespit etmektir. Bu araştιrmanιn alt amaçlarιnι da şu şekilde belirtmek 

mümkündür: 

• Çalιşanlarιn, firmalarιndaki iş rotasyonu uygulamalarι hakkιnda neler 

düşündüğünün belirlenmesi, 

• İş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιnda çalιşanlar 

arasιndaki tutum farklιlιklarιnιn ne gibi kriterlere dayandιğιnιn ortaya 

konmasι,  

bu araştιrmanιn alt amaçlarι arasιnda sayιlabilir.  

İş rotasyonunu yabancι literatürde inceleyen birçok araştιrma bulunmaktadιr. 

Özellikle iş rotasyonunun şirketlerdeki kullanιm amaçlarιnι ve çalιşanlar üzerindeki 

etkilerini inceleyen çok sayιda çalιşmalara rastlanmιştιr. Diğer yandan ülkemizdeki 

araştιrmalarda, genel olarak iş rotasyonunun, işbaşι eğitim teknikleri ya da motivasyon 

araçlarι başlιğι altιnda birkaç soru ile analiz edildiği görülmektedir. İş rotasyonunun 

ülkemizde oldukça az incelenen bir konu olduğu dikkati çekmektedir. Bu doğrultuda 

araştιrmanιn, iş rotasyonunun günümüzdeki kullanιm amaçlarιnι, şeklini ve çιktιlarιnι 

araştιrmasι bakιmιndan önem taşιdιğι ifade edilebilir.  

2. ARAŞTIRMANIN TÜRÜ 

Araştιrmada, sadece ele alιnan sektör içerisindeki işletmelerde iş rotasyonunun 

kullanιmι; bu işletmelerdeki çalιşanlarιn iş rotasyonuna karşι tutumlarι ve bu tutumlarιn 

çalιşanlarιn algιsιnι etkileyen değişkenler açιsιndan farklιlιk gösterip göstermediği 
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belirlenmeye çalιşιlmιştιr. Bu haliyle araştιrmanιn türü, belli bir konu ya da sorunla 

ilgili durumlarιn tanιmlandιğι, “durum belirleyici (tanιmlayιcι) araştιrma” türüne 

uymaktadιr.453  

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE ÖRNEKLEM 

Araştιrma, Otomotiv Ana Sanayi’ne (Motorlu Taşιt Araçlarι Üreticileri)  bağlι 

işletmeleri kapsamaktadιr. Araştιrma ana kütlesini, Otomotiv Sanayiciler 

Derneği’ne(OSD) kayιtlι olan 18 üye işletme  oluşturmaktadιr.454 

Araştırma kapsamında Otomotiv Ana Sanayi’nin seçilmesindeki sebep, 

Otomotiv üreticisi işletmelerin, çalışanlarının kişisel gelişim ve yönetici yetiştirme gibi 

konulara verdiği önem ve son yıllardaki bu yönde gözlemlenen çalışmalarι; ayrıca, 

üretim tarzı ve organizasyonel büyüklük açιsιndan iş rotasyonu uygulamalarına çok açık 

ve uygun olmasıdır. Son yιllardaki rakamlar ve veriler de göstermektedir ki, otomotiv 

sanayi ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmuştur. Sektörün sürükleyiciliği, diğer 

sektörlere de egemen olmasι, üretimde devamlι yeni modellerin çιkmasι ve buna bağlι 

olarak yeni iş sahalarιnιn yaratιlιyor olmasι büyümenin sürekli olduğu bu sektörde insan 

kaynaklarιna verilmesi gereken önemi de beraberinde getirmektedir. Sektör seçimine 

gidilmeden önce, bu sektöre bağlι rekabetçi, küresel ve katma değeri yüksek 

uygulamalar gözlenmiş; insan kaynaklarι uygulamalarιnιn, kişisel gelişim konularιnιn 

bundan payιnι aldιğι çeşitli incelemeler ve gözlemler sonucu tespit edilmiştir. ILO’nun 

gelişmiş endüstri ülkelerinde 1995 yιlιnda yaptιğι bir araştιrmada da iş rotasyonunun 

firma performansιnι arttιrιcι esnek çalιşma uygulamalarι içerisinde otomotiv sektöründe 

yoğun bir şekilde yer aldιğι tespit edilmiştir. İş rotasyonu, özellikle üretim sahasιnιn 

performansιnι arttιran “yenilikçi insan kaynaklarι uygulamalarιnιn” (innovative human 

resources practices) içerisinde olduğundan bu sektör tarafιndan tercih edilmektedir.455 

1990’da Avrupalι araba üreticileri yaptιrdιklarι araştιrmalarla, Japon firmalarιnιn 

verimlilik konusunda başι çekmelerindeki sebebin, takιm çalιşmasι ve çalιşanlarιn takιm 

                                                 
453 Kurtuluş, Kemal, Pazarlama Araştιrmalarι, 5.bs., İstanbul, Avcιol Basιm, 1996, s. 310. 
454 Otomotiv Sanayicileri Derneği, http://ww.osd.org.tr, 03.01.2008. 
455 Frieling, Ekkehart et.al., “Effects of team work on the working conditions of short cycled track work: 
A case study from the European automobile industry”, International Journal of Industrial Ergonomics, 
vol. 20, 1997, pp. 371-388, p. 372. 
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çalιşmalarιna teşvik edilmesi olduğunu tespit etmişlerdir. Örneğin Almanya, hιzlι 

rekabette yer kapabilmek için, tιpkι Japonya gibi otomotiv işletmelerinde çalιşma 

ortamlarιnιn insancιllaştιrιlmasι ve takιm çalιşmasιna önem verilmesi üzerinde 

durmuştur. Özellikle vurgulanan şudur ki, yaşanιlan rekabetle, geleneksel hat 

üretiminden takιm çalιşmasιna dayalι hat üretimine geçişte diğer sektörlere göre 

otomotiv sektöründe hιzlιlιk yaşanmιştιr.456 

Otomotiv sektöründeki büyümeyi ülkemiz açιsιndan rakamlarla ifade etmek 

gerekirse, 2002 yιlιndan 2007 yιlιna kadar sektör büyüme hιzι ortalama %25 civarιnda 

olmuştur. Bu oran diğer sektörlerin başιnda gelmektedir. 2007 yιlιnda motorlu araç 

ihracatι 15milyon$’ι aşmιştιr. Türkiye otomotiv endüstrisinde Avrupa Birliği üyeleri 

arasιnda otobüs üretiminde 1., otomobil üretiminde 7. ve kamyon üretiminde 3. sιrada 

yer almaktadιr.457 Bu gelişme diğer sektörlerde çok az gözlemlenebilen bir niteliktir. 

Yapιlan ön görüşmelerde de ortaya çιkan, bu sektördeki işletmelerin sürdürebilir 

rekabet ve gelişim için iyi eğitilmiş, genç, dinamik, istekli ve kalifiye işgücüne ihtiyaç 

duyduklarι ve istihdam edilenlerin de elde tutulmasι için çalιşmalar yapιldιğιdιr. Bu 

bağlamda sektör seçiminde iradi davranιlmιştιr. 

OSD’ye bağlι tüm firmalar, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, otomotiv yan 

sanayinden aldιklarι parçalarla ana üretimi yapan ve son mamulü ortaya çιkartan 

(otomobil, traktör, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs vb..... gibi) firmalardιr. Firma 

merkezleri ve üretim yerleri, Türkiye’nin çok çeşitli illerine dağιlιm göstermektedir. 

Üye firmalar aynι zamanda 2006 İstanbul Sanayi Odasι’nιn gerçekleştirmiş olduğu 

Türkiye’nin 500 büyük Sanayi Kuruluşu sιralamasιnda da 2. sιradan 383. sιraya kadar 

dağιlιm göstermektedirler. Buradan da anlaşιlmaktadιr ki, araştιrma kapsamιndaki 

otomotiv ana sanayi firmalarι, gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

ekonominin önemli merkezi olma görevini üstlenmektedirler. Sektörün 2006 yιlιna ait 

istihdam yapιsι hakkιndaki genel bilgi aşağιdaki tabloda yer almaktadιr: 

 

                                                 
456 Frieling, a.g.m., p. 372. 
457 Kenar, Necdet, “İşgücü Piyasasιnda Temel Eğilimler”, 7.Bursa İnsan Kaynaklarι Zirvesi, 28-29 Mart 
2008, Bursa. 
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Tablo 11: Otomotiv Sanayi 2006 Yιlι İstihdam Verileri 
 Otomotiv Sanayi İstihdamι 
İşçi 34.161 
Büro Personeli 3.639 
İdareci 935 
Mühendis 3.022 
İdareci Mühendis 1.040 
TOPLAM 42.797* 

Araştιrmanιn ilk evresindeki anket formlarι, ana kütle sayιsι olan 18 işletmenin 

tamamιna ulaştιrιlmιş toplam 16 adet anket geri gelmiştir. Anketimize yanιt vermeyen 

iki firma prensip kararlarι doğrultusunda hiçbir anket çalιşmasιna katιlmadιklarιnι 

belirtmişlerdir. Yanιtlanarak geri gelen anketlerin tümü araştιrma kapsamιna dahil 

edilmiştir.  

Araştιrmanιn ikinci evresine ilişkin anakütleyi, araştιrmanιn ilk evresinde iş 

rotasyonu uyguladιğι tespit edilen firmalarιn iş rotasyonuna tabi tutulmuş üst düzey 

yöneticiler hariç diğer tüm beyaz yakalιlarι oluşturmaktadιr. Bu anakütleden iradi olarak 

5 firma seçilmiştir. Burada işletme seçimindeki hareket noktasι, araştιrιcιnιn, birebir 

görüşmelerde ve de ilk ankete verilen cevaplar neticesinde belirlediği, iş rotasyonunu 

beyaz yakalιlar düzeyinde (bu grubun hepsine ya da belli bir kesimine) planlι ve 

sistematik uygulayan firmalar olmasιdιr. Aynι zamanda, firmalarιn böyle bir çalιşmaya 

sιcak bakmalarι ve ulaşιm açιsιndan kolay olmalarι da seçim kriterleri arasιnda yer 

almιştιr. Ayrıca bazı firma yetkilileri çalışan düzeyinde yapılacak anketlere sıcak 

bakmadıklarını ifade etmişlerdir. Seçilen 5 işletmedeki en az bir kere iş rotasyonuna tabi 

olmuş 152 beyaz yakalι –üst kademe yöneticiler hariç- çalιşanlar örneklemi 

oluşturmaktadιr. Hazιrlanan tutum ölçeği ilgili firmalarda en az bir kere iş rotasyonuna 

tabi tutulmuş –üst düzey yöneticiler hariç- tüm beyaz yakalιlara gönderilmiş ve toplam 

104 çalιşan ile (geri dönüşüm oranι %68) ilgili çalιşma tamamlanmιştιr.  

4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

Araştιrmanιn ilk evresindeki veriler, anket yöntemiyle toplanmιştιr. Ancak, 

anket uygulamasι öncesinde ve anket uygulamasι sιrasιnda görüşme yönteminden de 

yararlanιlmιştιr. Anketlerin hazιrlanmasι aşamasιnda araştιrma kapsamιndaki iki 

                                                 
* ISO’nun belirlediği ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yarattιğι istihdamιn %12.8’ini oluşturmaktadιr. 
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firmanın yöneticileri ile yüz yüze görüşme yapılarak ifadelerin ve kurgunun sektör ve 

firma sistemlerine uygunluğu sağlanmιştιr.  

İlk anketin dağιtιmιna geçmeden önce, anakütle ile ilgili verilerin temin edildiği 

ve sektör içindeki bazι faaliyetlerin yürütülmesinde, koordinasyonun sağlanmasιnda 

oldukça etkili olan OSD Yönetimi’nin çalιşmaya da katkι sağlayabilmesi açιsιndan 

bilgilendirilmesi tercih edilmiştir. Daha sonra ilk anket formlarιnιn ilgili firmalarιn İK 

yöneticilerine ulaştιrιlmasι için söz konusu yöneticilere telefon aracιlιğι ile ulaşιlmιş, 

araştιrma hakkιnda bilgi verilmiş ve elektronik posta adresleri temin edilerek anket 

formlarι kendilerine gönderilmiştir. Formlar geri alιndιktan sonra alιnan bilgiler, 

çoğunlukla söz konusu İK yöneticileriyle yapιlan telefon görüşmeleriyle desteklenmiş 

ve böylelikle olasι yanlιş anlamalarιn da önlenmesi sağlanmιştιr. Anketler, yüzyüze 

görüşme yolunu tercih eden, bilgi paylaşιmι konusunda hassasiyet ve işbirliği gösteren 

firmalarιn İK yöneticileri ile de görüşme yoluyla doldurulmuştur. 

İK yöneticilerinin doldurmasι gereken anket formu (EK-1), dört bölümden 

oluşmaktadιr. İlk bölümde yöneticilerden firmalarιna ait çeşitli bilgiler toplanmιştιr. Bu 

bölümün sonunda da ikinci araştιrma için kriter teşkil edebilecek ve asιl araştιrmanιn 

amacιna götürecek “Firmanιzda beyaz yakalιlar düzeyinde  iş rotasyonu uygulamasι var 

mι?” sorusu yöneltilmiş ve cevaplamada ilerki bölümlere devam edilip edilmeyeceği 

tespit edilmiştir. Formun ikinci bölümü ve daha sonrasι -yanιtlayιcιnιn demografik 

özelliklerinin sorulduğu son soru hariç- sadece iş rotasyonu uygulayan firmalarιn İK 

yöneticileri tarafιndan cevaplanmιştιr. İkinci bölümde seçenekli sorularla firmanιn 

uyguladιğι iş rotasyonu sistemini değerlendirmek amaçlanmιştιr. Bu çerçevede 

yöneticilerle, firmalarιndaki iş rotasyonu uygulama amaçlarι, türleri, karar alma süreci 

ve kriterleri gibi konular irdelenmeye çalιşιlmιştιr. Üçüncü bölümde ise, iş rotasyonu 

uygulamasιna dair uygulamadaki detaylara ιşιk tutucak sorulara yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde de yanιtlayιcιnιn demografik bilgileri ve firmadaki pozisyonu ve 

kιdemi ile ilgili sorular yer almaktadιr.  

Araştιrmanιn ikinci evresinde, ilk araştιrmadan elde edilen verilerle iş rotasyonu 

uyguladιğι belirlenen 5 firmada en az bir kere iş rotasyonuna tabi tutulmuş (üst düzey 

yöneticiler ve mavi yakalιlar hariç) beyaz yakalιlara tutum ölçeği uygulanmιştιr. Burada 
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kullanιlan tutum ölçeği (EK-2) üç bölümden oluşmaktadιr. İlk bölümde, çalιşanlara 

ilişkin hedeflerin uygulanmasι sιrasιnda ve sonrasιnda bu hedeflerin ve çιktιlarιn 

çalιşanlarca nasιl algιlandιğιnι ölçmeye yönelik ifadelere yer verilmiştir. Katιlιmcιlara 

soru formunun ilk bölümünde kendilerine yöneltilen ifadelere ne ölçüde katιldιklarιnι 

“Tamamen Katιlιyorum” dan “Kesinlikle Katιlmιyorum”a uzanan 5’li Likert tipi ölçek 

yardιmιyla yanιt vermeleri istenmiştir.(1=“kesinlikle katιlmιyorum”, 2=“katιlmιyorum”, 

3=“fikrim yok”, 4=“katιlιyorum”, 5=“tamamen katιlιyorum”) Ölçeğin ikinci bölümünde 

ise, çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamasι öncesinde ne hissetikleri ve kariyerlerinin 

bundan sonraki bölümlerinde tekrar rotasyona tabi olmak isteyip istemediklerini 

sorgulayan sorular yer almaktadιr. Üçüncü bölümde de, çalιşanlarιn iş rotasyonu ile 

ilgili yaşadιklarι süreçleri ve kendilerinin demografik özelliklerini sorgulayan sorular 

yer almaktadιr. Bu bölümde çalιşanlarιn yaşlarιnι, eğitim düzeylerini, eğitim dallarιnι, 

cinsiyetlerini, kιdemlerini, pozisyonlarιnda geçirdikleri süreyi ve çalιştιklarι bölümü 

belirtmeleri istenmiştir. Saha çalιşmasι Şubat 2008’de başlamιş olup Nisan 2008’in 

sonuna kadar devam etmiştir. Araştιrma ile ilgili gerekli izinlerin alιnmasι amacιyla 

yapιlan ilk görüşmelerde firma yetkililerinin yönlendirmesi ve istekleri doğrultusunda, 

soru formlarιnιn ilgili firmalarιn insan kaynaklarι birimi yöneticilerinin ya da 

yetkililerinin sorumluluğunda yürütülmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, ilgili 

firmalarιn örgüt ölçeklerinin büyüklüğü ve iş yükleri göz önüne alιndιğιnda kabul 

edilebilir bir talep olarak karşιlanmιştιr.  

5. ARAŞTIRMANIN SINIRLARI VE VARSAYIMLARI 

Araştιrmanιn kapsamι, Otomotiv Ana Sanayi’nde faaliyet gösteren ve adι geçen 

derneğe üye olan işletmelerle sιnιrlandιrιlmιştιr. Otomotiv Ana Sanayi’nde her geçen 

gün hareketlilik yaşanmasι, yüksek nitelikli işgücünün istihdam ediliyor olmasι ve AR-

GE tabanlι ana sanayi yaratma konusunda kişisel gelişim tekniklerine önem veriliyor 

olmasι varsayιmιna dayanιlarak otomotiv ana sanayinde faaliyet gösteren ve ilgili 

derneğe üye olan işletmeler araştιrmaya dahil edilmiştir. Adι geçen sektörün ifade 

edilen varsayιma dayanιlarak iradi olarak belirlenmesi araştιrmanιn bir sιnιrlιlιğιnι 

oluşturmaktadιr.  
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Araştιrma, söz konusu sektörün tüm üreticilerinin aynι zamanda ilgili derneğe de 

üye olan işletmeler olmasιndan; araştιrma da bunlar üzerinde gerçekleştirildiğinden 

dolayι, araştιrma sonuçlarιnιn bu sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeler üzerine 

genelleştirilmesi mümkündür.  

Anket uygulamalarιna geçmeden soru formlarιnιn güvenirliği ve içeriği 

konusunda yapιlan çalιşmalarda söz konusu sektörde mavi yakalιlar düzeyinde iş 

rotasyonu uygulamasιnιn bazι dönemlerde yaygιn ve planlι uygulandιğιnιn ancak, 

yaşanan ekonomik krizler ve sürekli gelişen teknolojiler ve talep girdileri karşιsιnda 

şirketlerin çoğunlukla mavi yakalιlar düzeyinde sistematik bir uygulamaya 

gidemedikleri öğrenilmiştir. Bu nedenle, araştιrmanιn bu işgören grubuna 

uygulanmamasι uygun görülmüştür. Mavi yakalιlarιn ikinci araştιrmanιn kapsamιna 

dahil edilmemesi de ayrι bir sιnιrlιlιk olarak ortaya çιkmaktadιr. Üst kademe yöneticiler 

de iş yoğunluklarι ve zaman problemleri nedeniyle araştιrmaya dahil edilmemişlerdir.  

Araştιrmadaki diğer bir kιsιt da, çalιşanlar düzeyinde düzenlenen ölçeğin 

boyutlarιnι işletmelerin belirlediği iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin 

oluşturmasιdιr. Teorik kιsιmda iş rotasyonu ile ilgili diğer bazι hedeflere değinildiği 

kadar bunun beraberinde getirdiği diğer bazι örgütsel faydalara da değinilmiştir. Diğer 

yandan araştιrmanιn ikinci evresi, sadece çalιşanlara dayalι amaçlara ve yararlara 

dayandιrιlmιştιr. Araştιrma sadece çalιşanlar ile sιnιrlι olduğundan dolayι, çalιşanlarιn 

algιlayabilecekleri, ölçülmesi kolay ve net olan amaç ve yararlara odaklanιlmιştιr. 

Örgütsel düzeydeki amaç ve faydalarιn ölçülmesinde karşιlaşιlacak güçlükler nedeniyle, 

araştιrmanιn sadece çalιşanlara yönelik hedefler dahilinde gerçekleştirilmesi 

araştιrmanιn diğer bir kιsιtιnι oluşturmaktadιr. 

Ayrιca, çalιşmanιn ilk bölümünde yer verilen ancak araştιrma modelinde 

belirlenen iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin dιşιnda tutulan “istihdam 

artιşι” hedefi, daha makro olmasι bakιmιndan araştιrmaya dahil edilmemiştir. Araştιrma 

daha çok çalιşanlar üzerinde ölçümü kolay ve elverişli veriler elde etmeye yönelik 

olarak tasarlanmıştır. Bu da araştιrmanιn diğer bir sιnιrlιlιğιnι teşkil etmektedir.  

Araştιrmanιn ikinci evresine geçilirken seçilen 5 firma dιşιnda kalanlarla da 

irtibat sağlanmιş olsa da, iletişim kurulan birçok firma yöneticisinin araştιrma talebini 
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reddetmiş olmalarι araştιrmanιn bu 5 firma ile sιnιrlι kalmasιnι sağlamιştιr. Bu firmalar 

içerisinde de iş rotasyonunun farklι düzeylerde uygulanιyor olmasι ve kapsamιmιza 

girecek iş rotasyonu tecrübesi yaşamιş kişilerin sayιsιnιn çok fazla olmamasι  ve de 

anket çalιşmasι yapιlmak istenenlerin de yoğun iş temposu ve zaman kιsιtlarι 

araştιrmanιn örneklem hacmini doğal olarak kιsιtlamιştιr. 

Araştιrmanιn yukarιda sιralanan sιnιrlιlιklarιnιn yanιnda araştιrmanιn dayandιğι 

bazι varsayιmlar da bulunmaktadιr. Öncelikle daha önce de belirtildiği gibi araştιrmanιn 

kapsamιna dahil edilen sektörün belirlenmesinde, çalιşanlarιn nitelik düzeylerinin 

nispeten yüksek ve kişisel gelişim imkanlarιnιn yaygιn olduğu varsayιmları dikkate 

alınmıştır. Buna ek olarak, araştιrma modelinde belirlenen ve araştιrma değişkenlerine 

dahil edilen çalιşanlara yönelik hedeflerin, çalιşanlar açιsιndan iş rotasyonu 

uygulamasιnι en iyi değerlendirebilecekleri değişkenler olduklarι varsayιmlar arasιnda 

yer almaktadιr. Anket formunun çok uzun ve sιkιcι olmamasι ve doğru sonuçlar 

verebilmesi için karşιlaştιrιlan boyutlar, uygulanan iş rotasyonu sisteminden duyulan 

genel memnuniyet ile diğer 7 adet iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinden 

duyulan memnuniyet şeklinde sιnιrlandιrιlmιştιr. Şüphesiz soru sayιsιnιn çoğaltιlmasι ya 

da değişkenlerin farklιlaştιrιlmasι mümkündür. Ancak bunun, başka bir araştιrma 

konusu olduğu da düşünülebilinir.  

Araştιrmada ayrιca, yanιtlayιcι kişilerin anket formlarιnda yer alan sorularι, 

ifadeleri aynι şekilde algιladιklarι ve gerçek durumu yansιtan cevaplar verdikleri 

varsayιlmaktadιr. Araştιrmanιn diğer bir varsayιmι da, anket yönteminin ve hazιrlanan 

tutum ölçeğinin verilere ulaşmak için yararlanιlan araştιrma amacιna en uygun yöntem 

olduğudur. Son olarak da, araştιrma verilerinin analizinde seçilen istatistiksel 

tekniklerin ölçümlemede kullanιlabilecek ve amaca en uygun değerlendirme yollarι 

olduğu varsayιlmιştιr.  

6. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE DEĞİŞKENLERİ 

Bu bölümde yapιlan her iki araştιrmaya dair model ve değişkenlere yer 

verilecektir. Öncelikle, daha önce de belirtildiği gibi İK yöneticileri için düzenlenen ve 

araştιrmanιn ilk evresini oluşturan anket sadece durum belirlemeye yöneliktir. Bu 

araştιrma ile seçilen sektördeki işletmelerin iş rotasyonu uygulayιp uygulamadιklarι ve 
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sistemlerini nasιl düzenledikleri ortaya çιkarιlmaya çalιşιlmιştιr. Uygulanan anketle de 

öncelikle araştιrma kapsamιnda bulunan işletmelerin iş rotasyonu uygulamalarιna ilişkin 

bilgiler elde edilmiştir. Yapιlan araştιrmada iş rotasyonu uygulamasι ve bu uygulamaya 

ait özellikler de 6 açιdan ele alιnmaktadιr: uygulama amaçlarι, uygulama türleri, 

uygulama sistemleri, uygulama gruplarι, karar alma süreci  ve karar alma kriterleri.  

Araştιrmanιn ikinci evresinde de, en az bir kere iş rotasyonuna tabi tutulmuş 

beyaz yakalιlara (üst kademe yöneticiler hariç) uygulanacak tutum ölçeği için Şekil 

15’te gösterilen ‘İş Rotasyonunun Çalιşanlara İlişkin Hedefleri’nin algιlanmasι 

uygulamanιn bağιmlι değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlere ek olarak, 

araştιrma modelinden de görüleceği üzere, firmanιn uyguladιğι iş rotasyonu sisteminden 

duyulan memnuniyet de bağιmlι değişkenler arasιna eklenmiştir. Bir çalιşan direkt 

olarak iş rotasyonu çιktιlarιndan etkileniyor olsa bile, bunun yanιnda firmanιn ortaya 

koyduğu iş rotasyonu sistemine ve kavramιna karşι nasιl bir tepki sergilediğinin de 

ölçülmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Çalιşanlarιn, iş rotasyonu sisteminin işleyişine ilişkin tutumlarι ile iş 

rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerine yönelik tutumlarι bir bütün oluşturmaktadιr. 

Araştιrma amacι olarak, çalιşanlarιn işletmeler tarafιndan ortaya konan bu hedefleri 

nasιl algιladιklarι ortaya konmak istendiğinden, kişinin yaş, eğitim, cinsiyet gibi 

demografik özellikleri ve çalιştιğι bölümü, pozisyonu, kιdemi, aynι işte kalma süresi ve 

iş rotasyonuna tabi olma sayιsι gibi çalιşma hayatιna ilişkin değişkenler de bağιmsιz 

değişkenler olarak saptanmιştιr. Ele alιnan tüm bu bağιmsιz değişkenlerin, çalιşanlar 

tarafιndan iş rotasyonunun çalιşanlara yönelik hedeflerinin algιlanmasιnda farklιlιk 

yarattιğι düşünülmektedir. 
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Şekil 15: Beyaz Yakalιlar Kapsamιnda Yapιlan Araştιrmaya Ait Model 

Hazιrlanan anket formunda ifadeler, modelde belirtilen 8 bağιmlι değişkene 

ilişkin algιlarι ölçmeye yarayacak şekilde formule edilmiştir. Ayrιca, algιsal 

farklιlιklarιn ölçülmesinin yanιnda iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyette 

(bağιmlι değişken) iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinden duyulan 

memnuniyetin (bağιmsιz değişken) ne kadar etkili olduğu da ortaya konulmuştur.  

7. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştιrmanιn birinci evresinde ana kütle içerisindeki firmalarιn İK yöneticileri 

ile bir durum tespiti çalιşmasι yapιldιğιndan dolayι hipotez oluşturulmamιştιr.  

Araştιrmanιn ikinci evresi için de, ilgili araştιrmanιn amacιna uygun olarak 

geliştirilen hipotezler aşağιda yer almaktadιr: 

H1 : Çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi tutulma sιklιklarιna göre iş rotasyonuna ilişkin 

tutumlarι farklιlaşιr. 

İş Rotasyonu Uygulamasι 

Çιktιlarιn Çalιşanca Algιlanmasι 

İş Rotasyonunun Çalιşanlara İlişkin Hedefleri: 
• Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama, 
• Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme, 
• Monotonluğu Azaltma, 
• Kişişel Potansiyeli Ortaya Çιkarma, 
• Sosyal İletişim Alanιnι Genişletme, 
• Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma, 
• Motivasyon, İş Tatmini ve Performansι Arttιrma. 

Kişisel Sιnιrlar: 
• Yaş 
• Kιdem 
• Cinsiyet 
• Eğitim 
• Aynι işte çalιşma 

süresi 
• İş rotasyonuna 

tabi olma sayιsι  
• Çalιştιğι Bölüm İş Rotasyonu Uygulamasιndan ve Çalιşan 

Bazlι Hedeflerinden Duyulan Memnuniyet 
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H2 : Çalιşanlarιn çalιştιklarι bölüme (teknik/ticari) göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι 

farklιlaşιr. 

H3 : Çalιşanlarιn kιdemlerine göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι farklιlaşιr. 

H4 : Çalιşanlarιn pozisyonlarιnda bulunma sürelerine göre iş rotasyonuna ilişkin 

tutumlarι farklιlaşιr. 

H5 : Çalιşanlarιn eğitim durumlarιna göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι farklιlaşιr. 

H6 : Çalιşanlarιn eğitim dallarιna göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι farklιlaşιr. 

H7 : Çalιşanlarιn yaşlarιna göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι farklιlaşιr. 

H8 : Çalιşanlarιn cinsiyetlerine göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι farklιlaşιr. 

H9 : Çalιşanlarιn iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerine yönelik tutumlarι iş 

rotasyonu sisteminden memnuniyetlerine ilişkin tutumlarιnι etkilemektedir. 

8. ARAŞTΙRMADA KULLANILAN İSTATİSTİK TEKNİKLER 

Anketlerle elde edilen veriler, SPSS Version 11.5 programιnda derlenerek analiz 

edilmiştir. Anketlerin değerlendirilmesinde ayrιca STATISTICA programιndan da 

yararlanιlmιştιr. Verilerin incelenmesinde ve yorumlanmasιnda güvenirlilik, geçerlilik 

analizlerinden; ve, iş rotasyonu uygulamasιna dair seçilen mevcut değişkenlerin sektöre 

ilişkin uygun bilgiler vermesini sağlayan frekans dağιlιm tablolarιndan ve gruplar 

arasιndaki farklιlιklarι ortaya koymaya yarayan tek yönlü ANOVA ve bir adet bağιmlι 

değişken ve birden fazla bağιmsιz değişkenin olduğu durumlarda kullanιlan Çoklu 

Doğrusal Regresyon tekniklerinden faydalanιlmιştιr. 

8.1. Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik analizi, bir ölçeğin önyargιsιz ve hatasιz bir yapιda olduğunu ve 

bundan dolayι da, zaman ve değişik ifadeler karşιsιnda tutarlι bir ölçek olduğunu ölçme 

yoludur. Bir ölçeğin güvenirliğinden bahsedildiğinde ölçeğin benzer koşullarda tekrar 

edildiğinde benzer sonuçlar vermesi söz konusu olmaktadιr.458 Ölçeğin güvenirliğini 

ölçmek üzere Cronbach Alpha değeri dikkate alιnmιştιr. Bu değer ne kadar 1’e yakιn 

                                                 
458 Sekaran, Uma, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 4th ed., John 
Wiley&Sons,Inc., New Jersey, 2003, p. 203.  
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olursa ölçeğin güvenirliği o kadar fazla anlamιna gelmektedir. Çalιşanlarla yapιlacak 

olan ölçek çalιşmasιna geçmeden önce uygulanan bir pilot çalιşmada söz konusu ölçek 

güvenirlik analizine tabi tutulmuş ve ilgili değer  .743 olarak hesaplanmιştιr. Bu da, .70 

ile .80 değerleri arasιnda yer aldιğιndan, elde edilen değer, ölçek için kabul edilebilir bir 

sonuç olarak yorumlanmaktadιr.459 Bu analiz sonucunda anket uygulanmaya 

başlanmιştιr.  

8.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayιcι faktör analizi (Confirmatory Factor Analysis), belirlenen bir ölçeğin 

tutarlιlιğιnι istatistiksel olarak test etmek amacιyla yapιlmaktadιr. Bu tür bir çalιşmada, 

ölçek maddeleri tarafιndan yapιlandιrιldιğι düşünülen birden fazla örtük değişkenin, bir 

başka örtük değişken tarafιndan açιklandιğι varsayιlιr ve bu varsayιmιn veriye 

uygunluğu belirlenmektedir.  

Tablo 12: Uyum Değerleri ve Standart Uyum Ölçütleri 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Değerleri Kabul Edilebilir Uyum Değerleri 

RMSEA  0.00<RMSEA<0.05 0.05<RMSEA<0.10 

SRMR  0.00<SRMR<0.05 0.05<SRMR<0.10 

GFI  0.95<GFI<1.00 0.90<GFI<0.95 

AGFI  0.90<AGFI<1.00 0.85<AGFI<0.90 

CFI  0.95<CFI<1.00 0.90<CFI<0.95 

Ölçek ve model uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanιlan birbirinden farklι 

uyum iyiliği indeksleri ve bu indekslerin sahip olduğu istatistiksel fonksiyonlar 

bulunmaktadιr. Kιsacasι, doğrulayιcι faktör analizi, ölçme aracιndan kaynaklanan 

hatalarι en aza indirgemek, ölçme aracιnιn geçerliliğini sιnamak ve faktör analizini 

desteklemek amacιyla yürütülen bir analizdir. Bu analiz sonuçlarι, modelin ölçme gücü 

açιsιndan makul bir model olduğunu göstermektedir. 

Analizde, uyum iyiliği indeksi (goodness of fit index-GFI), düzeltilmiş uyum 

iyiliği endeksi (adjusted goodness of fit index-AGFI), standardize edilmiş kök ortalama 

kare artık değeri (Standardized RMR) ve kök ortalama kare yaklaşım hatası (Root mean 

square error of approximation-RMSEA), Bentler karşılaştırmalı uyum indeksi (Bentler 

                                                 
459 Sekaran, a.g.e., p. 311. 
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Comparative Fit Index-CFI) dikkate alınmaktadır. Sözkonusu modelin ölçme gücünün 

tespitinde yukarıda ifade edilen indekslerin belirli uyum değerlerine sahip olması 

beklenmektedir. Bu değerler Tablo 12’de yer almaktadır.460 

Elde edilen veriler kapsamında, araştırma modelinin ölçme gücünü; diğer bir 

ifadeyle, ölçme aracının geçerliliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Ölçek ile ilgili yapιlan doğrulayιcι faktör analizi sonuçlarι şu şekildedir: 

Tablo 13: “Çalιşanlarιn İş Rotasyonu Sisteminden Memnun Olma Durumlarι” 
İfade Grubu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
460 Erdoğan, Yavuz – Bayram, Servet – Deniz, Levent, “Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı 
ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2007, ss. 
1-14, s. 11. 

İFADELER Ortalama Standart  
Sapma 

Firmamdaki iş rotasyonu uygulamasından genel olarak memnunum. 
3,74 1,033 

İş rotasyonu kararlarιnda, kişisel kariyer planlarιm dikkate alιnmamaktadιr. 
3,62 1,017 

İş rotasyonu ile ilgili kararlar alιnmadan önce, güçlü ve gelişmeye açιk yönlerim  
İK Departmanι tarafιndan dikkate alιnmaktadιr. 3,66 0,855 

Firmamda rotasyon  uygulamalarι ile doğru pozisyonlara yönlendiriliyorum. 3,72 0,818 

Firmamda rotasyon sırasında, pozisyonlardaki çalışma sürelerim uygundur. 3,47 0,965 

Benimle ilgili iş rotasyonu planlarι yapιlιrken görüşlerim alınmamaktadır. 3,75 1,077 

GFI: 0,94 AGFI: 0,87 CFI: 0,93 SRMR: =0,05 RMSEA: 0,02 
(α = 0,80) 
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Tablo 14: “Çalιşanlarιn Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama Boyutundan 
Memnun Olma Durumlarι” İfade Grubu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER Ortalama Standart  
Sapma 

İş rotasyonu uygulamasι beceri ve yetkinliklerimi arttιrmamaktadır. 
4,12 1,14 

İş rotasyonu uygulamasι sayesinde iş süreçleri ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmaktayιm. 
4,38 0,65 

Bana uygulanan rotasyon programlarιnιn kariyer planlanlarιma katkιsι olmaktadιr. 
4,12 0,92 

İş rotasyonu uygulamasιnın, işletmemdeki diğer çeşitli departmanlara ilişkin 
 bilgi edinmemde faydası yoktur. 4,49 0,62 

İş rotasyonu uygulamasι, piyasa koşulları, rakiplerin faaliyetleri vb. gibi işletme dιşι  
konularda da bilgi edinmemi sağlamaktadιr 3,92 0,84 

İş rotasyonu ile gelişmeye açιk yönlerimi geliştirdiğimi düşünmekteyim. 4,09 0,79 

GFI: 0,94 AGFI: 0,87 CFI: 0,81 SRMR: =0,07 RMSEA: 0,08 
(α = 0,60) 

 

Tablo 15: “Çalιşanlarιn Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Boyutundan  
Memnun Olma Durumlarι”  

İfade Grubu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Tablo 16 ve 17’deki (aşağιdaki iki tabloda) verilen veriler diğer tablolara karşιn 

kombine edilerek, üç ifade grubunun birleştirilmesi suretiyle hesaplanmιşlardιr. Bunun 

nedeni, doğrulayιcι faktör analizi ölçümü sιrasιnda yararlanιlan STATISTICA 

programιnιn 4’ten az değişken kabul etmemesidir. Söz konuyu gruplarιn bazιlarιnιn tek 

soru ya da ikili soru grubu olmasιndan dolayι birleştirilme yoluna gidilmiştir.  

İFADELER Ortalama Standart  
Sapma 

İş rotasyonu bana başkalarιnι eğitme becerisi kazandιrmaktadιr. 
4,00 0,81 

İş rotasyonunun genel olarak organize etme becerilerimi geliştirdiğini düşünmüyorum. 
3,95 0,91 

İş rotasyonu uygulamasιnın liderlik becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum. 
3,86 0,96 

İş rotasyonunun, genel olarak planlama becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum. 
4,07 0,70 

İş rotasyonu uygulamasιnın genel olarak karar alma becerilerimi geliştirdiğini düşünmüyorum. 
4,13 0,75 

İş rotasyonu uygulamasιnın iletişim becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum. 4,17 0,74 

GFI: 0,95 AGFI: 0,89 CFI: 0,96 SRMR: =0,04 RMSEA: 0,08  
(α = 0,82) 



 211

Tablo 16: “Çalιşanlarιn Monotonluğu Azaltma, Kişisel Potansiyeli Ortaya 
Çιkarma ve Sosyal İletişim Alanι Yaratma Boyutlarιndan Memnun Olma Durumlarι” 

İfade Grubu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER Ortalama Standart  
Sapma 

İş rotasyonu uygulamasι iş yaşamιmι hareketlendirmektedir. 4,22 0,83 

İş rotasyonu hep aynı işi yapmaktan dolayı duyacağım sıkıntıyı gidermektedir.  4,33 0,84 

İş rotasyonu, daha çok insan tanιmamι ve daha kolay iletişim kurmamι sağlamaktadιr. 4,37 0,68 

İş rotasyonu, ekip çalιşmasι yapabilme becerimi arttιrmaktadιr. 4,01 0,95 

İş rotasyonu, başkalarının iş davranιşlarιnι anlamama ve empati duymama yardιmcι olmaktadιr. 4,03 0,95 

İş rotasyonu sayesinde daha önce farkιna varmadιğιm yeteneklerimin ve ilgi alanlarιmιn farkına 
varmaktayım. 3,72 0,86 

İş rotasyonu, kariyer hedeflerimi, yeteneklerim doğrultusunda gözden geçirmemi sağlamaktadır. 4,02 0,80 

GFI: 0,89 AGFI: 0,78 CFI: 0,83 SRMR: 0,08 RMSEA: 0,09 
(α = 0,78) 

 

Tablo 17: “Çalιşanlarιn Motivasyonun, İş Tamininin, Kişisel Performansιn ve 
Örgütsel Bağlιlιğιn Artmasι Boyutlarιndan Memnun Olma Durumlarι” İfade Grubu 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER Ortalama Standart  
Sapma 

İş rotasyonu uygulamasι, firmamι daha çok benimsememi sağlamιştιr. 
3,85 1,04 

İş rotasyonu iş tatminimi arttιrmaktadιr. 
4,05 0,72 

İş rotasyonu uygulamasι işteki motivasyonumu arttιrmaktadιr. 
4,12 0,74 

İş rotasyonu uygulamasι, kişisel performansımι arttιrmamaktadιr. 
4,13 0,82 

GFI: 0,99 AGFI: 0,97 CFI: 1,00 SRMR: =0,01 RMSEA: 0,00 
 (α = 0,80) 

Yukarιda yer alan tablolardaki uyum değerleri, daha önce belirtilen standart 

uyum ölçütleri ile karşιlaştιrιldιğιnda, çalιşmada kullanιlan ölçeğin, ölçme gücünün 

kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Kιsacasι, iş rotasyonu uygulamasιnιn 

araştιrma kapsamιndaki firmalarιn çalιşanlarι tarafιndan algιlanmasιnι ölçmede, ölçme 

yeteneğine sahip bir ölçeğin kullanιldιğιnι söylemek mümkündür.  
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8.3. Frekans Dağιlιmlarι 

Araştιrmanιn ilk evresinde uygulanan anketteki mevcut değişkenler araştιrmanιn 

amacιna uygun olarak analiz edilerek sayι ve yüzdelerle frekans dağιlιm tablolarιnda 

verilmiştir. Ayrιca araştιrmanιn her iki evresinde elde edilen çalιşanlarιn demografik 

özelliklerinin sιnιflandιrιlmasιnda da frekans dağιlιmlarιndan yararlanιlmιştιr. 

8.4. Varyans Analizi (ANOVA) 

Varyans Analizi, kιsaca ANOVA tekniği, farklιlιklarι incelemeye yönelik analiz 

tekniklerindendir. Üçüncü bölümün başιnda belirtilen çalιşmaya ait hipotezlerin test 

edilmesini sağlamak; diğer bir deyişle, belirtilen gruplar arasιnda bağιmlι değişkenlerin 

algιlanmasιnda bir farklιlιk olup olmadιğιnι test etmek için bu analiz tekniğinden 

yararlanιlmιştιr. Bu teknik, diğer analiz tekniklerinden farklι olarak, sadece iki değil 

ikiden fazla grup arasιnda karşιlaştιrmalarιn yapιlmasιnι da sağlamaktadιr. ANOVA 

testi sadece gruplarιn birbirlerinden farklι olup olmadιklarιnι araştιrιcιya bildir; bunun 

yanιnda “Tek Yönlü ANOVA” tekniği de hangi grubun diğerinden farklι olduğunu 

ortaya koymaktadιr.461 ANOVA analiz tekniğinin ön koşullarιndan biri, her bir grubun 

normal dağιlιm sergileyen bir ana kitleden olmasιdιr. Bunun için de varyanslarιn eşit 

olunmasιna karşι hassas davranabilmek üzere “Levene Testi”nden yararlanιlmιştιr. Bu 

test, varyanslarιn eşitliğin test edilmesinde en çok bilinen ve yaygιn olarak kullanιlan 

testtir. Levene testi sonucu anlamlιlιk derecesi değeri 0.05’ten küçük ise grup 

varyanslarιnιn aynι olmadιğι yani farklι olduğu kabul edilmektedir.462 Araştιrma 

sonuçlarι ile yapιlan analizlerde de varyanslarιn eşitliği koşuluna ilgili analiz tekniği ile 

bakιlmιş ve birkaç değişken dιşιnda varyanslarιn eşitliği koşulunun sağlanmιş olduğu 

tespit edilmiştir. Daha sonra, ANOVA tablosunda karşιlaştιrιlan gruplar arasιnda 

anlamlι bir farklιlιğιn olduğu ya da olmadιğι sonucuna varιlmιştιr. Gruplar arasι anlamlι 

bir farklιlιğιn olduğu belirlendiğinde de, hangi grubun diğerinden ya da diğerlerinden 

farklι olduğunun tespiti için çoklu karşιlaştιrma çizelgesi incelenmiştir. Gruplar arasι 

varyanslar eşit olduğunda kullanιlan “Scheffe Testi”; gruplararasι varyanslar eşit 

olmadιğιnda kullanιlam “Tamhane’s Testi” sonuçlarιnda “Çoklu Karşιlaştιrma 
                                                 
461 Yazιcιoğlu, Yahşi – Erdoğan, Samiye, SPSS Uygulamalι Bilimsel Araştιrma Yöntemleri, genişletilmiş 
2.bs., Detay Yayιncιlιk,  Ankara, 2007, ss. 204-205. 
462 Yazιcιoğlu – Erdoğan, a.g.e., ss. 224-225. 
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Tablolarι” üzerinden anlamlιlιk düzeylerinin 0.05’ten küçük ya da büyük olmasι 

durumuna bakιlmιştιr. Anlamlιlιk değerinin 0.05’ten küçük olmasι durumunda da o 

değerin bulunduğu gruplar arasι farkιn önemli ve anlamlι olduğu yorumu yapιlmιştιr. 

Daha önce de belirtildiği gibi tek yönlü ANOVA, sadece gruplar arasι farklιlιk olup 

olmadιğιnι ortaya koymamakta; aynι zamanda, hangi grubun diğerinden farklι olduğunu 

da yansιtmaktadιr.463  

8.5. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Araştιrmada elde edilen verileri analiz etmek üzere bir diğer teknik olan Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi kullanιlmιştιr. Bu analiz türü, bağιmlι değişken ya da 

değişkenler ile bağιmsιz değişken ya da değişkenler arasιndaki bağlantιyι inceleyen 

basit regresyon tekniğine ek olarak, bağιmlι değişken üzerindeki anlamlι varyans 

değişiminin yüzde kaçιnιn bağιmsιz değişken tarafιndan açιklandιğιnι gösteren ve 

bağιmsιz değişkenin önemini beta değerleri ile karşιlaştιran bir tekniktir.464 

Çoklu Doğrusal Regresyon analizinde bağιmlι değişkeni açιklamada bağιmsιz 

değişkenler seçiminde kullanιlan Stepwise Yöntemi (değişkeni ekleme ve eleme 

metodu) kullanιlmιştιr. Bu metotun kullanιlmasιndaki neden, hangi değişkenlerin 

modele gerçekten katkι sağladιğιnι görmek; az sayιda değişken yardιmι ile modeli 

açιklamak ve modeli değerlendirebilmektir. Bu ölçümlerin yapιlabilmesi için gereken 

veriler ve seçenekler seçildikten sonra çιkan tablolar yorumlanmιştιr. Öncelikle 

korelasyon tablolarιnda bağιmsιz değişkenler arasιnda güçlü bir korelasyon olup 

olmadιğιna bakιlmιştιr. Bunun nedeni, güçlü bir korelasyon olduğu takdirde bağιmsιz 

değişkenlerin modele katkιsιnιn birbirine çok yakιn olacağι ve değişkenlerin modelde 

olmasιnιn ya da olmamasιnιn modelin gücünü etkilemeyeceğidir. Daha sonra, Model 

Özeti Tablolarι’nda R Değeri, R Kare Değeri, Düzeltilmiş R Kare Değeri ve Durbin-

Watson Değeri’ne bakιlmιştιr. R Değeri, tüm değişkenlerin modeli açιklama yüzdesini; 

R Kare Değeri, bağιmlι değişkenin yüzde kaçιnιn modele dahil edilen bağιmsιz 

değişkenler tarafιndan açιklandιğιnι göstermektedir. Bu değerin 1’e yakιn olmasι 

beklenmektedir. Kιsacasι, 1’e yakιn olan değerler bağιmlι değişkeni açιklιyor 
                                                 
463 Büyüköztürk, Şener, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabι: İstatistik, Araştιrma Deseni SPSS 
Uygulamalarι ve Yorum, 6.bs., Pegem A Yayιncιlιk, Ankara, 2006, s. 53. 
464 Kalaycι, a.g.e., s. 259. 
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denmektedir. Düzeltilmiş R Kare Değeri de, modele dahil edilen değişken sayιsι 

arttιkça, modelle ilişkili iseler, belirlilik katsayιsιnιn ne kadar artacağιnι göstermektedir. 

Durbin-Watson değeri (D.W.) de, 1,5-2,5 değerleri arasιnda yer alιyorsa modelde 

otokorelasyon olmadιğιnι göstermektedir. Otokorelasyon, gözlenen değer ile 

gerçekleşen değer arasιndaki farkι ortaya koyan hata terimlerinin birbiriyle ilişkili 

olmamasι durumudur. Modelde otokorelasyon olmamasι çoklu doğrusal regresyon 

modelinde yerine getirilmesi gereken varsayιmlardandιr. D.W. değeri, 0’a yakιn ise aşιrι 

pozitif otokorelasyon; 4’e yakιn ise, aşιrι negatif otokorelasyon olduğunu ortaya 

koymaktadιr.465   

Model özeti tablolarιndan sonra, Varyans Analizi Tablosu incelenmiş modelin 

bir bütün olarak anlamlι olup olmadιğιna bakιlmιştιr. Daha sonra, Katsayιlar Tablosu’na 

bakιlarak, Beta değerleri ile değişkenlerin her birinin ne kadar değişime yol açtιğι 

yorumlanmιştιr. Aynι zamanda, t istatistiği değerleri ile de modelde kullanιlan 

değişkenlerin ayrι ayrι olarak anlamlι olup olmadιklarιna bakιlmιştιr. Sonuç olarak, 

seçilen bağιmsιz değişkenlerin bağιmlι değişken üzerindeki etkileri açιklanmιş ve 

bağιmlι değişken üzerinde etkisi bulunmayanlar modelden elenmiştir. Seçilen bağιmlι 

değişkenin ne kadarlιk kιsmιnιn yine seçilen bağιmsιz değişkenler tarafιndan 

açιklandιğι ve bağιmlι değişkenlerden hangilerinin bağιmlι değişkeni daha çok 

etkilediği bu yöntemle ortaya konulmuştur.  

9. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştιrma bulgularι iki bölüm altιnda analiz ve yorumlara tabi tutulmaktadιr. İlk 

bölümde, araştιrma kapsamιndaki firmalarιn genel profiline ve firmalarda uygulanmakta 

olan mevcut iş rotasyonunun genel yapιsιnι yansιtan araştιrmanιn ilk evresine ait 

bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde de, seçilen firmalarda en az bir kere iş 

rotasyonuna tabi tutulmuş üst kademe yöneticiler hariç beyaz yakalιlarιn mevcut iş 

rotasyonu uygulamasι ile ilgili tutumlarιna, bu konuda yapιlan analiz ve bulgulara 

değinilmiştir. Araştιrma kapsamιnda yürütülen analizler ve elde edilen bulgular 

aşağιdaki şekilde sιralanmaktadιr. 

                                                 
465 Albayrak ve dğr., a.g.e., ss. 264, 269. 
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9.1. Araştιrma Kapsamιndaki Otomotiv Ana Sanayi’nde Bulunan 

İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulamalarιna İlişkin Bulgular 

Anket çalιşmasιnιn ilk evresini oluşturan Otomotiv Ana Sanayi’ne bağlι 

işletmelerde, iş rotasyonu uygulanιp uygulanmadιğιna ve uygulayan firmalardaki 

uygulama biçimlerine dair yürütülmüş olan çalιşmanιn sonuçlarι aşağιda yer almaktadιr. 

Öncelikle araştιrma kapsamιna dahil işletmelerin genel profiline yer verilmektedir. 

9.1.1. Araştιrma Kapsamιndaki İşletmelerin Genel Özellikleri ile İlgili 

Bilgiler 

 Bu bölümde, ele alιnan firmalar, ortaklιk yapιlarι, kuruluş yιllarι, beyaz ve mavi 

yakalι sayιlarι, organizasyonel kademeleri, ortalama kιdem yιllarι ve iş rotasyonu 

uygulayιp uygulamadιklarι yönüyle yansιtιlmaktadιrlar. 

Araştırma kapsamında bulunan işletmelerin genel özellikleri Tablo 18’de yer 

almaktadır. Bu işletmelerin büyük çoğunluğunu yerli sermayeli (%37,5) ve yerli-

yabancι ortak sermayeli (%43,8) işletmeler oluşturmaktadır. Sadece 3 firma (%18,8) 

%100 yabancι sermayeli işletme olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

işletmelerin, %75’i 1970 ve öncesinde kurulmuş, %25’i de 1990 yιlι ve sonrasιnda 

kurulmuştur. Bu bağlamda denilebilir ki, araştιrmada ele alιnan firmalar nispeten 

Türkiye’de geçmişi olan ve belli bir olgunluğa erişmiş firmalardιr. Ancak şunu da 

belirtmek gerekir ki, 1990 yιlι ve sonrasι kurulmuş olan 3 firmadan ikisi yabancι ortaklι 

ve ana merkezlerindeki İK uygulamalarι ile dünyada birçok firmaya örnek teşkil eden 

firmalardιr. Bu firmalarιn uygulamalarιnι Türkiye’deki kuruluş yιllarι ile 

değerlendirmek bu nedenle hatalι olabilmektedir.  

Tablo 18’de ayrιca araştιrma kapsamιndaki firmalarιn beyaz ve mavi yakalι 

sayιlarιna da yer verilmiştir. Bu işletmelerin çoğunluğunda (%81,3) beyaz yaka sayιsι 

150’nin üstündedir. Mavi yaka sayιsι da işletmelerin %62,6’sιnda 1000’den fazladιr. Bu 

veriler de göstermektedir ki, işletmelerin çoğunluğu oldukça kalabalιk çalιşma 

nüfuslarιna sahip firmalardιr. Bu firmalar için büyük ölçekli firmalar denilebilinir. Diğer 

bir deyişle de, yanιtlayιcι firmalarιn %68,8’inin beyaz ve mavi yakalι toplamι 1000 

çalιşanιn üstündedir. Sadece 5 firmanιn (%31,2) toplam çalιşan sayιsι 1000’in 
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altιndadιr. Yanıtlayıcı işletmelerin genel özellikleri incelenirken ele alιnan kriterlerden 

bir tanesi de, firmalarιn sahip olduklarι organizasyonel kademelerdir. Tablo 18’de 

görüldüğü gibi, hemen hemen hepsinde* (%100) üst, orta ve alt kademe yönetici 

kademeleri bulunmaktadιr. Yine büyük bir çoğunluğunda, teknik (%87,5) ve ticari 

(%75) personel kademesinde personel istihdam edilmektedir. Ticari personel kademesi 

olmayan işletmelerle (%25) yapιlan görüşmelerde elde edilen bilgilere göre, bu kadro 

ile ilgili çalιşmalarιn teknik departmanlar bünyesinde konuşlandιrιldιğι ve işlerin teknik 

personel kademesi altιndaki kişiler tarafιndan yürütüldüğü bilgisine ulaşιlmιştιr. 

Araştιrma kapsamιndaki firmalarιn beyaz yakalι ortalama kιdem yιllarι 

incelendiğinde, %56,2’sinin 5-10 yιl arasι ortalama kιdem yιlιna sahip olduğu; %25’inin 

5 yιldan az ve %18,8’inin de 10 yιldan fazla ortalama kιdem yιlιna sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, otomotiv sanayi sürekli gelişen kendi 

içerisinde yeni üretim ve istihdam sahalarι açtιran bir sektör olduğundan yeni personel 

alιmlarιnιn fazlalιğι ve Türkiye’nin konjoktürel yapιsι düşünüldüğünde bu ortalama 

kιdem yιllarιnιn firmalar açιsιndan iyi bir veri olduğu düşünülebilinir.  

Tablo 18: İşletmelerin Genel Özellikleri 

                                                 
* Sadece bir firma, alt kademe yönetici kademesinin bulunmadιğιnι belirtmiştir. 

Sermaye Yapısι Frekans % 
% 100 Yerli Sermayeli 6 37,5 
Yerli-Yabancı Ortaklığı 7 43,8 
% 100 Yabancı Sermayeli 3 18,8 

Şube Frekans % 
Bulunuyor 11 68,75 
Bulunmuyor 5 31,25 
Kuruluş Yılı  Frekans % 
1970 ve öncesinde kurulan 12 75,0 
1990 ve sonrasında kurulan 4 25,0 

Beyaz Yaka Çalışan Sayısı Frekans % 
150'den az 3 18,7 
150–500 7 43,7 
500’den fazla 6 37,6 

 
Mavi Yaka Çalışan Sayısı Frekans % 
500'den az 3 18,7 
500-1000 3 18,7 
1000’den fazla 10 62,6 
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Diğer yandan Tablo 19’da da görüldüğü üzere, anketin, araştιrma kapsamιndaki 

işletmelerin İK Departmanι Yöneticileri, Sorumlu ya da Uzman çalιşanlarι tarafιndan 

yanıtlandιğι görülmektedir. Sadece bir işletmede İK Birimi olmadιğιndan anket 

Muhasebe ve İdari İşler Müdürü tarafιndan yanιtlanmιştιr.  

Tablo 19: Yanιtlayιcιlarιn Kişisel Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Frekans % 
Bulunuyor 16 100,0 
Bulunmuyor - - 
Alt Kademe Yöneticiler Frekans % 
Bulunuyor 15 93,8 
Bulunmuyor 1 6,2 

Yönetici Adaylarι Frekans % 
Bulunuyor 6 37,5 
Bulunmuyor 10 62,5 
Teknik Personel Frekans % 
Bulunuyor 14 87,5 
Bulunmuyor 2 12,5 

Ticari Personel Frekans % 
Bulunuyor 12 75,0 
Bulunmuyor 4 25,0 
Beyaz Yakalιlarda Ortalama Kιdem Frekans % 
5 yιldan az 4 25,0 
5-10 yιl 9 56,2 
10 yιldan fazla 3 18,8 
Toplam 16 100 

Yanıtlayıcı Kişilerin Pozisyonu Frekans % 
İK Departmanι Md. 3 18,6 
Muhasebe ve İdari İşler Md. 1 6,4 
İK Bölüm Yöneticisi 6 37,5 
İK Sorumlu- Uzman 6 37,5 
Yanıtlayıcı Kişilerin Kιdemlerι Frekans % 
1-5 yιl arasι 7 43,75 
10 yιldan fazla 9 56,25 

Yanıtlayıcı Kişilerin Cinsiyetleri Frekans % 
Kadιn 6 37,5 
Erkek 10 62,5 
Yanıtlayıcı Kişilerin Eğitim Durumlarι Frekans % 
Üniversite 13 81,25 
Yüksek Lisans 3 18,75 

Toplam 16 100 
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Anket bazι firmalarda yüz yüze yapιlan görüşmeler neticesinde, iş rotasyonu 

konusuna hakim İK Bölümü yöneticilerince ya da sorumlu kişilerce yanιtlanmιştιr. 

Anketin ağırlıklı olarak, konuya ilişkin en kapsamlı bakış açısına sahip olan yöneticiler 

tarafından yanıtlanmış olması, elde edilen verilerin doğruluğu açısından olumlu bir 

durum olarak değerlendirilebilinir.  

Yanιtlayιcι kişilerin yine çoğunluğunun (%56,25) 10 yιldan fazla bir süredir aynι 

firmada çalιşmakta olduklarι Tablo 19’da görülmektedir.  Buna göre, geri kalan 

çalιşanlarιn (%43,75) kιdemlerinin de 5 yιl ve daha az bir süre olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 19’da ayrιca yanιtlayιcι kişilerin eğitim durumlarιna ilişkin bilgiler de yer 

almaktadιr. Çalιşanlarιn %81,25’inin sadece üniversite mezunu olduğu; %18,75’inin de 

yüksek lisans derecesine sahip olduklarι tespit edilmiştir. 

Tablo 20: İşletmelerde Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Düzeyinde İş Rotasyonu 
Uygulanma Durumu 

 

 

 

 

 

Tablo 20’de ortaya çιkartιlabilecek sonuç, araştιrmanιn ilk evresinin kapsamιna 

giren firmalarιn kaçιnda iş rotasyonunun uygulanιyor olduğudur. Bilindiği gibi burdan 

çιkan sonuç, ikinci evredeki çalιşanlar düzeyinde yapιlan araştιrmaya da zemin teşkil 

etmektedir. Bu soruya yanιt veren 16 firmadan 10’unda iş rotasyonu uygulamasιnιn 

yapιldιğι; ancak, 6 tanesinde de iş rotasyonu uygulamasιna yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Sektör bazιnda genel bir değelendirme yapιlacak olunursa ankete katιlmayan 

diğer iki firmanιn da yapιlan görüşmelerde iş rotasyonunu uyguladιklarι tespit 

edildiğinden, Otomotiv Ana Sanayi’ne ilişkin olarak faaliyet gösteren 18 işletmenin 

12’sinde iş rotasyonu uygulamasι vardιr denilebilinir.   

Beyaz Yaka Düzeyinde İş 
Rotasyonu Uygulamasι Frekans % 

Bulunuyor 10 62,50 
Bulunmuyor 6 37,50 
Mavi Yaka Düzeyinde İş 
Rotasyonu Uygulamasι Frekans % 

Kιsmen Bulunuyor 7 43,75 
Bulunmuyor 9 56,25 

Toplam 16 100 
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9.1.2. İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulamalarι ile İlgili Bulgular 

Bu bölümde işletmelerin anket formunda yer alan iş rotasyonu uygulamasι ile 

ilgili sorulara verdikleri yanιtlara yer verilmektedir.  

9.1.2.1. İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulamalarι Hakkιnda Genel 

Bilgiler 

Aşağιdaki tabloda (Tablo 21) yanιtlayιcι işletmelerden iş rotasyonu 

uygulamasιna sahip olanlarιn iş rotasyonu uygulamalarι hakkιndaki bilgileri yer 

almaktadιr. Bu tabloda görüldüğü gibi söz konusu ele alιnan firma sayιsι iş rotasyonu 

uygulamasι kriter olarak ele alιndιğιndan 10 firmadιr. Kιsacasι, bir önceki tabloda yer 

alan “iş rotasyonu uygulamanιz var mι?” sorusuna olumlu yanιt veren 16 işletmeden 10 

firma analiz kapsamιna alιnmιştιr.  

Tablo 21’deki verilere bakιldιğιnda, firmalarιn çoğunun (%70) iş rotasyonunu 5 

yιl ya da daha fazla yιldan beri uyguladιğι görülmektedir. Bu firmalarιnιn hepsinin 

bölüm içi ve bölümler arasι iş rotasyonu uygulamasιna yer verdikleri; yine 

çoğunluğunun (%70) aynι grup içindeki diğer işletmelerle de aralarιnda iş rotasyonu 

yaptιklarι tespit edilmiştir. Farklι ya da aynι sektör içerisindeki işletmeler arasι iş 

rotasyonunun ise sadece iki firmada uygulandιğι da çιkan diğer sonuçlar arasιndadιr. 

Uluslararasι düzeyde iş rotasyonu da yine iş rotasyonu türleri arasιnda firmalarιn %50’si 

tarafιndan tercih edilen bir uygulamadιr denilebilir.  

İş rotasyonunun beyaz yakalι düzeyindeki uygulama gruplarιna bakιldιğιnda, 

yanιtlayιcι işletmelerin çoğunluğunun iş rotasyonunu daha çok orta (%80) ve alt 

kademe yönetici (%60) grubu için ve yönetici adaylarι (%80) ve teknik personel (%70) 

için uyguladιklarι ortaya çιkmaktadιr. Üst kademe ve ticari personel için iş rotasyonu 

uygulamasι %50 seviyesinde kalmaktadιr. İşletmelerin %30’u bir yιl içerisinde ortalama 

10-15 kişiyi iş rotasyonuna tabi tuttuklarιnι; %20’si 5 kişiyi ve %10’u da ortalama 25 

kişiyi iş rotasyonuna tabi tuttuklarιnι belirtmişlerdir. Bu rakam firma çalιşan sayιlarιna 

bakιldιğιnda oldukça düşük çιkmaktadιr. Ayrιca işletmelerin %30’u iş rotasyonuna tabi 

tuttuklarι çalιşanlarι aynι pozisyonda 1-3 yιl arasι istihdam ettiklerini daha sonra iş 

rotasyonuna –eğer uygunsa- tabi tuttuklarιnι bildirmişlerdir. İşletmelerin %40’ι için bu 
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süre 3-5 yιl arasιdιr. Sadece bir firma iş rotasyonu süresi ile ilgili standart bir 

değerlerinin olmadιğιnι belirtmiştir. İşletmelere son yιllardaki teknolojik değişimlerin iş 

rotasyonu uygulamalarιna yansιmasιnιn olup olmadιğι sorulduğunda %50’si program 

sayιlarιnιn arttιğιnι belirtmiş; diğer %50’si de bir değişiklik yaşamadιklarιnι ifade 

etmişlerdir. 

Tablo 21: İşletmelerden İş Rotasyonu Uygulayanlara Ait İş Rotasyonu 
Uygulamasι ile İlgili Bulgular 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Söz konusu veriler, –yanιtlayιcι birden fazla seçeneği tercih edebildiğinden- ilgili seçeneği olumlu 
olarak yanιtlayanlar açιsιndan sunulmaktadιr. Bu değişken birimlerinde frekans toplamlarι bu nedenle 
10’un üstünde olmaktadιr.  
 

İş Rotasyonu Uygulanma Süresi Frekans % 
5 yιldan beri 3 30,0 
10-20 yιldan beri 4 40,0 
Cevapsιz 3 30,0 

Beyaz Yakalι Düzeyinde İş Rotasyonu Uygulama Türleri∗ Frekans % 
Bölümler Arasι 10 100,0 
Bölüm İçi 10 100,0 
Şirket ya da Şirketler Grubu içindeki İşletmeler Arasιnda 7 70,0 
Farklι ya da aynι sektördeki İşletmeler Arasιnda 2 20,0 
Uluslararasι Düzeyde 5 50,0 

İş Rotasyonu Uygulanan Beyaz Yaka Gruplarι∗ Frekans % 
Üst Kademe Yöneticiler 5 50,0 
Orta Kademe Yöneticiler 8 80,0 
Alt Kademe Yöneticiler 6 60,0 
Yönetici Adaylarι 8 80,0 
Teknik Personel 7 70,0 
Ticari Personel 5 50,0 
Bir Yιlda İş Rotasyonu Uygulanan Ortalama Çalιşan Sayιsι Frekans % 
5 kişi 2 20,0 
10-15 kişi 3 30,0 
25 kişi 1 10,0 
Böyle bir veri bulunmmaktadιr 4 40,0 

Beyaz Yaka İş Rotasyon Süreleri Frekans % 
1-3 yιl arasι 3 30,0 
3-5 yιl arasι 4 40,0 
Standart bir değer yok 1 10,0 
Cevapsιz 2 20,0 
Son Yιllardaki İş Rotasyonu Uygulamalarιna İlişkin Değişim Frekans % 
İş Rotasyonu Program Sayιsι Arttι 5 50,0 
Bir değişiklik yaşanmadι  5 50,0 
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9.1.2.2. İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulama Amaçlarι Hakkιnda 

Genel Bilgiler 

Tablo 22’de işletmelerin çalιşanlar düzeyindeki kullanιm amaçlarι ve 

işletmelerin bunlara ilişkin cevaplarι yer almaktadιr.  

Tablo 22: İşletmelerin İş Rotasyonu Kullanιm Amaçlarι 

Tabloda da görüldüğü üzere, “çalιşanιn motivasyon ve iş tatminini arttιrma” 

amacι tüm işletmeler tarafιndan işaretlenmiştir. Bu maddenin ana kütledeki işletmeler 

için olmazsa olmaz amaçlardan olduğu söylenebilir. Bu bulgulara dayanarak seçilen 

diğer amaçlara bakιldιğιnda, “yönetici yetiştirme” “firma ihtiyacιnιn karşιlanmasι” ve 

“kişisel gelişimi sağlama” amaçlarιnιn yine firmalarιn çoğunluğu (%80) tarafιndan 

seçildiği görülmektedir. Üçüncü sιrada önemli görülen amaçlar arasιnda “kariyer 

planlama” ve “kişisel potansiyeli/ilgi alanlarιnι ortaya çιkarma” amaçlarιnιn yer aldιğι 

tespit edilmektedir. Aynι konu “çalιşanlarιn sosyal iletişim alanlarιnι genişletmek” 

açιsιndan ele alιndιğιnda firmalardan sadece bir tanesinin bu amacι işaretlediği geri 

kalan dokuz firmanιn ise bu amaca yönelik olumlu bir fikir beyan etmedikleri 

görülmektedir. Kιsacasι denilebilir ki, araştιrmaya katιlan firmalar, öncelikle, iş 

rotasyonunu bir motivasyon ve kişisel gelişim aracι olarak görmektedirler ve 

kullanmaktadιrlar.  

 

Evet Hayιr  
 
 
İş Rotasyonu Uygulama Amaçlarι Frekans 

 
 

% Frekans 

 
 

% 
Kariyer Planlama   6 60,0 4 40,0 
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 8 80,0 2 20,0 
Firma İhtiyacι   8 80,0 2 20,0 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrmak 4 40,0 6 60,0 
Monotonluğu Gidermek 5 50,0 5 50,0 
Kişisel Potansiyeli, İlgi Alanlarιnι Ortaya Çιkarmak 6 60,0 4 40,0 
Çalιşanlarιn Sosyal İletişim Alanlarιnι Genişletmek 1 10,0 9 90,0 
Hatalι Görevlendirmenin Önüne Geçmek 3 30,0 7 70,0 
Motivasyon ve İş Tatminini Arttιrmak 10 100,0 - - 
Kişisel Gelişimi Sağlamak 8 80,0 2 20,0 
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9.1.2.3. İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulamalarιna İlişkin Karar 

Alma Süreci ve Kriterleri Hakkιnda Genel Bilgiler 

İş rotasyonu uygulamasιna ilişkin kararlarι alan kişiler/yetkililer Tablo 23’teki 

veriler ιşιğιnda incelendiğinde, bu sürece en çok, çalιşan için iş rotasyonu açιsιndan 

uygun görülen yeni pozisyonun bulunduğu departmanιn müdürünün katιldιğι 

görülmektedir. Diğer yandan, karar alma sürecinde, İK Departman Müdürü’nün ve 

çalιşanιn rotasyona tabi tutulmadan önce (şu anda) çalιştιğι Departman Müdürü’nün de 

yer aldιğι firmalarιn %80’i tarafιndan  ortaya konmaktadιr. Literatürde sözü geçen iş 

rotasyonu karar alma komitesi firmalarιn sadece bir tanesinde mevcut bulunmaktadιr. 

Tepe yönetiminin sadece 4 firmada (%40) sürece dahil olduğu görülmektedir. Yüz yüze 

gerçekleşen görüşmelerde tepe yönetimin daha çok orta ve üst düzey yöneticilerinin iş 

rotasyonu planlarιnda/kararlarιnda yer aldιklarι ortaya çιkmιştιr. 

Tablo 23: İş Rotasyonu Uygulamasιna İlişkin Karar Almaya Yetkili Kişi/Organlar 

 

 

 

 

 

İş rotasyonu ile ilgili karar alιnma sürecinde ele alιnan kriterler açιsιndan yapιlan 

incelemede (Tablo 24), firmalar için çoğunlukla kişinin isteğinin (%80) ve çalιşanιn 

performans değerlendirme sonuçlarιnιn (%80) önemli olduğu ortaya çιkmιştιr. Özellikle 

işletmeler, performans sonuçlarιnιn bu kriterin kendileri/firmalarι için ne kadar önemli 

olduğunu görüşmelerde de belirtmişlerdir. Kriterler arasιnda firmalarιn çoğunluğu 

tarafιndan belirtilen “kişinin isteği” (%80) ve “yeni yöneticinin isteği ve görüşleri” 

(%60) kriterleridir. Çalιşan için düşünülen yeni departmanιn yöneticisinin gelecek yeni 

bir personel konusunda belirteceği fikir ve görüşler iş rotasyonu karar aşamasιnda 

oldukça önem taşιmaktadιr. Her iki kritere verilen önem literatürle uyum 

göstermektedir. 

Bulunuyor 
 

Bulunmuyor 
İş Rotasyonu Uygulamasιna İlişkin Karar Almaya Yetkili 
Kişi/Organlar 

Frekans 
 

% Frekans 
 

% 
İş Rotasyonu Karar Alma Komitesi 1 10,0 9 90,0 

Tepe Yönetim 4 40,0 6 60,0 

İK Departmanι Müdürü 8 80,0 2 20,0 

İK Departmanι Bölüm Şefleri 2 20,0 8 80,0 

Yeni düşünülen pozisyonun Departman Müdürü 10 100,0 - - 

Çalιşanιn rotasyona tabi tutulmadan önce bulunduğu  
(şu andaki) Departman Müdürü 8 80,0 2 20,0 
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Tablo 24: İş Rotasyonu Karar Almasιnda Yararlanιlan Kriterler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalarιn çoğunluğu tarafιndan (%60) önemli sayιlan diğer önemli kriterler de, 

“çalιşan için belirlenmiş kariyer hedefleri” ve “bireyin koşullarιnιn iş rotasyonuna 

uygun olmasι” durumlarιdιr. Buradan anlaşιlacağι üzere, iş rotasyonu kararlarιnιn 

rastgele yapιlmasι pek tercih edilmemekte; çalιşan için önceden belirlenmiş kariyer 

hedefleri ve bu konudaki gelişim noktalarι önem arz etmektedir. Yine, çalιşanιn iş 

rotasyonuna mutlaka zorlanmamasι maddi ve manevi koşullarιnιn da bir iş ya da 

gerekiyorsa bir yer değişikliği için hazιr olmasι gerektiği araştιrma sonuçlarιnda ortaya 

çιkmaktadιr. Tablodan elde edilecek diğer bir sonuç da, literatür incelemelerinde 

karşιlaşιlan “çalιşanιn yaşι” kriterinin yanιtlayιcιlar tarafιndan hiç tercih edilmediği; 

“çalιşanιn yeni işe adaptasyon kabiliyeti” kriterinin de sadece bir firma tarafιndan tercih 

edildiğidir.  

9.1.2.4. İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulama Süreçlerine İlişkin Genel 

Bilgiler 

Araştιrma kapsamιnda bulunan firmalarιn iş rotasyonu uygulamalarι ele 

alιnιrken, uygulama süreci içerisindeki özelliklerin, detaylarιn firmalarda gerçekte var 

Yararlanιlιyor 
 

Yararlanιlmιyor 
 
 
İş Rotasyonu ile İlgili Karar 
Alιnmasιnda Yararlanιlan Kriterler 

Frekans 

 
 

% 
100 üzerinden 

Değeri Frekans 

 
 

% 
Performans Değerlendirme Sonuçlarι  8 80,0 25 2 20,0 
Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçlarι 3 30,0 4 7 70,0 
Kişilik Envanteri Sonuçlarι 2 20,0 5 8 80,0 
Bulunduğu Pozisyondaki Çalιşma Süresi 4 40,0 7 6 40,0 
Çalιşanιn Kιdemi 2 20,0 3 8 80,0 
Kişinin İsteği 8 80,0 17 2 20,0 
Çalιşanιn Yaşı - - - 10 100,0 
Yeni Yöneticinin İsteği 7 70,0 14 3 30,0 
Çalιşanιn Davranιşları 2 20,0 2 8 80,0 
Çalιşanιn Kariyer Hedefleri 6 60,0 13 4 40,0 
Bireyin Koşullarιnιn İş Rotasyonuna  
Uygun Olmasι  6 60,0 9 4 40,0 

Yeni İşe Adaptasyon Kabiliyeti 1 10,0 1 9 90,0 

Toplam   100   
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olup olmadιğιnιn da ayrιntιlι bir şekilde incelenebilmesi araştιrma amaçlarι arasιnda yer 

almιştιr. 

Tablo 25’de dikkati çeken en önemli bulgu, firmalarιn tümünde (%100), iş 

rotasyonunun “çalιşana kariyer basamaklarιnda hiyerarşik olarak ilerleme imkanι 

sağlamasι”; “firmanιn personel ihtiyacι sιrasιnda iş rotasyonu eğitimi almιş kişilerden 

yararlanmasι” ve “yeni işe uyum sağlama amacιyla işgörenlere firma tarafιndan 

eğitimler verilmesi”dir. Aşağιdaki tablodan çιkarιlmasι gerekli diğer önemli bir sonuç 

da, firmalarιn çoğunun (%90) iş rotasyonu planlarιna işgörenlerini dahil ediyor 

olmasιdιr. Bu özellik, iş rotasyonu uygulamasιnιn en temel ve olmazsa olmaz 

özelliklerinden biridir. Bunun Otomotiv Ana Sanayi’ne bağlι üye işletmelerde de 

sağlanιyor olmasι, iş rotasyonu ruhunun ve sistematiğinin ne kadar geçerli ve verimli 

olacak şekilde yapιlandιrιldιğιnι da bir bakιma göstermektedir. Benzer şekilde 

firmalarιn çoğunun (%70) iş rotasyonu ile ilgili çalιşanlarιna koçluk hizmeti verdiği 

araştιrma sonuçlarι arasιnda görülmektedir.    

Tablo 25: İş Rotasyonu Uygulama Süreçlerine İlişkin Bilgiler 

İşletmelerin iş rotasyonu uygulamalarι ele alιndιğιnda incelenen diğer bir konu 

da, firmalarιn uygulama öncesinde ya da sιrasιnda herhangi bir engelle karşιlaşιp 

karşιlaşmadιklarιdιr.(bkz. Tablo 26) 

Evet Hayιr  
 
İş Rotasyonu Uygulama Süreçlerine İlişkin Bilgiler 

Frekans 
 

% Frekans 
 

% 
Yeni işe adapte olmada koçluk hizmeti verilmesi 7 70,0 3 30,0 

İş rotasyonu programlarιnιn kişisel bazda (her çalιşan için ayrι) hazιrlanmasι 6 60,0 4 40,0 

İş rotasyonu ile kariyer basamağιnda hiyerarşik ilerleme olanağι bulma 10 100,0 - - 

İş rotasyonunun firma içinde her pozisyon/iş için uygulanmasι 2 20,0 8 80,0 

Personel ihtiyacιnιn iş rotasyonuna tabi olmuş çalιşanlardan karşιlanmasι 10 100,0 - - 

Yeni işe uyum sağlamada çalιşana gerekli eğitimler verilmesi 10 100,0 - - 

İşler arasιndaki farklιlιktan dolayι iş rotasyonu planlamasιnda sιkιntι yaşanmasι 1 10,0 9 90,0 

Uygulama ile ilgili çalιşanlarιn fikirlerinin alιnmasι 9 90,0 1 10,0 

İş rotasyonu ile ilgili prosedürlerin varlιğι  5 50,0 5 50,0 

İş rotasyonuna ilişkin bir çalιşan memnuniyet araştιrmasιnιn yapιlmasι 3 30,0 7 70,0 

İş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğinin ölçümü 5 50,0 5 50,0 

Toplam     
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Tablo 26: İş Rotasyonu Uygulamasιnda Karşιlaşιlan Engeller 

Firmalarιn çoğunluğu (%70) herhangi bir engelle karşιlaşmadιklarιnι 

belirtmişlerdir. Firmalarιn tümü de (%100) uygulama ile ilgili olarak finansal bir engelle 

karşιlaşmadιklarιnι belirtmişlerdir. Bu da bir bakιma, iş rotasyonu uygulamasιnιn çok 

maliyetli olmamasιndan kaynaklanιyor denilebilinir. Bunun dιşιnda üç firma 

yöneticilerden kaynaklι engellerle; bir firma da çalιşanlardan kaynaklι engellerle 

karşιlaştιklarιnι belirtmişlerdir. Sadece iki firma da çalιşanlarιn iş rotasyonuna karşι 

duyduklarι önyargιlarιn uygulamada engel teşkil ettiğini belirtmiştir. 

İş rotasyonu çalιşan için bir değişim süreci olduğundan, bu sürecin 

algιlanmasιnda, yöneticilerin gözlemlerine dayanarak, çalιşanlarιn ne hissettikleri de 

anket içerisinde değerlendirilmeye çalιşιlmιştιr. Ankete katιlan İK yöneticilerinin 

%80’inin (bkz.Tablo 27) çalιşanlarιn iş rotasyonu kararlarι sonucunda heyecan 

hissettikleri konusunda gözlem yaptιklarι; korku ve güvensizlik hisleri konusuna da hiç 

tanιklιk etmedikleri ortaya çιkmιştιr.  

Tablo 27: İş Rotasyonu Kararlarι ile Çalιşanlarιn Ne Hissetttiklerine Dair Çalιşanlarιn 
Görüşleri 

 

 

 

 

Uygulamanιn iş stresini azaltιp azaltmadιğιnι sorusuna da İK yöneticilerinin 

%70’i “evet” yanιtιnι vermişlerdir. Bundan, firmalarιn çoğunluğunun, iş rotasyonu 

Evet Hayιr  
 
İş Rotasyonu Uygulamasιnda Karşιlaşιlan Engeller  

Frekans 
 

% Frekans 
 

% 
Çalιşandan Kaynaklι Engeller 1 10,0 9 90,0 

Yönetici Kaynaklι Engeller 3 30,0 7 70,0 

Finansal Kaynaklι Engeller - - 10 100,0 

İş Rotasyonuna Karşι Duyulan Önyargιlardan Kaynaklanan Engeller 2 20,0 8 80,0 

Uygulamada herhangi bir engelle karşιlaşιlmamaktadιr. 7 70,0 3 30,0 

Evet Hayιr  
 
İş Rotasyonu Kararlarι ile Çalιşanlarιn Hisleri 

Frekans 
 

% Frekans 
 

% 
Korku - - 10 100,0 

Endişe  3 30,0 7 70,0 

Heyecan 8 80,0 2 20,0 

Merak 6 60,0 4 40,0 

Güvensizlik - - 10 100,0 

Diğer(Motivasyon) 1 10,0 - - 
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uygulamasιnιn çalιşanda iş stresini azalttιğι görüşünde olduklarι fikrini çιkarmak 

mümkündür. 

9.2. Araştιrma Kapsamιndaki Otomotiv Ana Sanayi’nde Bulunan Beş 

İşletmedeki Çalιşanlarιn İş Rotasyonu Uygulamalarιna İlişkin 

Tutumlarιna Yönelik Bulgular 

Araştιrmanιn bu kιsmιnda araştιrma kapsamιndan seçilen beş işletmede en az bir 

kere iş rotasyonuna tabi tutulmuş beyaz yakalιlarιn (üst yöneticiler hariç) iş rotasyonu 

uygulamalarιna ilişkin tutumlarιnι ölçmeye yönelik yapιlan tutum araştιrmasιnιn 

sonuçlarι değerlendirilecektir. 

9.2.1. Araştιrma Kapsamιndaki Firmalarιn Genel Profiline İlişkin Bilgiler 

Söz konusu beş firmanιn çalιşanlarι ile yapιlan araştιrma sonuçlarιna ve 

analizlerine geçmeden önce, uygulama yapιlan firmalarιn faaliyet gösterdikleri üretim 

tipleri ve çalιşan sayιlarι itibariyle dağιlιmlarιna yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler 

aşağιdaki tabloda yer almaktadιr. 

Tablo 28: Firmalarιn Genel Profiline İlişkin Bilgiler 

Firma  Üretim Tipi Ortaklιk 
Yapιsι 

Kuruluş 
Yιlι 

İş Rotasyonunun 
Uygulanma 
Süresi (Yιl) 

Beyaz 
Yaka 

Çalιşan 
Sayιsι 

Mavi 
Yaka 

Çalιşan 
Sayιsι 

A Firmasι 
 

Otomobil, 
Kamyonet 

Yerli-Yabancι 
Ortak Girişimi 

1970 10 1200 7500 

B Firmasι 
 

Büyük Kamyon,  
Kamyonet, 
Minibüs 

Yerli-Yabancι 
Ortak Girişimi 

1959 5 1500 8000 

C Firmasι 
 

Otomobil %100 Yabancι 
Yatιrιm 

1990 18 432 2915 

D Firmasι 
 

Büyük Kamyon,  
Otobüs 

Yerli-Yabancι 
Ortak Girişimi 

1968 5 904 3553 

E Firmasι 
 

Küçük Kamyon, 
Kamyonet, 
Minibüs, Midibüs 

%100 Yerli 
Yatιrιm 

1966 10 108 760 

Görüldüğü üzere, araştιrma kapsamιndaki işletmelerin tamamι büyük ölçekli 

firmalardιr. Seçilen bu firmalarιn ortak özelliği, Otomotiv Sanayi Derneği’ne üye 

olmalarι; birinci evrede tamamlanan iş rotasyonu uygulamasι ile ilgili anket çalιşmasιna 

katιlmιş ve bunun sonucunda da sistematik iş rotasyonu uyguladιklarι tespit edilmiş 

olmalarιdιr. Son olarak, bu beş firma seçiminde, firmalarιn araştιrma konusuna 
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duyduklarι ilgi ve anket çalιşmasιna olanak tanιmιş olmalarι büyük önem arz 

etmektedir. 

9.2.2. Araştιrma Kapsamιndaki Çalιşanlarιn İş Rotasyonu 

Uygulamalarιna İlişkin Tutumlarιna Yönelik Bulgular 

Araştιrmanιn bu bölümünde çalιşanlarιn, genel özellikleri (görev yaptιklarι 

bölüm*, departman, pozisyon, işletmede çalιşma süreleri, aynι pozisyonda çalιşma 

süreleri, iş rotasyonuna tabi olma sayιlarι, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve dallarιna 

ilişkin bilgiler), iş rotasyonunun çalιşanlara yönelik hedeflerine ilişkin tutumlarι ile bu 

tutumlar arasιndaki farklιlιk ve benzerlikler özetlenmektedir.  

9.2.2.1. Araştιrma Kapsamιndaki Çalιşanlarιn Genel Özellikleri 

Araştιrmaya katιlanlarιn çalιştιklarι bölümlere bakιldιğιnda %49’unun ticari 

bölümlerde, %43,3’ünün de teknik bölümlerde çalιştιğι görülmektedir. Bu konuya 

ilişkin olarak 8 çalιşandan yanιt alιnamamιştιr. Tablo 29’da çalιşanlarιn %31,7’sinin 

ticari personel, %21,2’sinin teknik personel, %14,4’ünün alt kademe yönetici ve 

%21,2’sinin orta kademe yönetici statüsünde yer aldιğι da görülmektedir. Bu konuya 

ilişkin cevapsιzlarιn oranι ise %11,5’tir.  

 

Tablo 29: Çalιşanlarιn Genel Profiline İlişkin Bilgiler 

Bölüm Frekans % 
Ticari  51 49,0 
Teknik  45 43,3 
Cevapsιz 8 7,7 

Görev Frekans % 
Ticari Personel 33 31,7 
Teknik Personel 22 21,2 
Alt Kademe Yönetici 15 14,4 
Orta Kademe Yönetici 22 21,2 
Cevapsιz 12 11,5 

                                                 
* Burada ‘Bölüm’ ile kastedilen, çeşitli departmanlarιn toplandιklarι ana birimlerdir. Otomotiv Ana 
Sanayinde yapιlan inceleme böylesi bir gruplamayι gerektirmiştir. Ticari Bölüm kapsamιnda Satιş ve 
Pazarlama, Finans ve Muhasebe, İnsan Kaynaklarι, Satιn Alma, Diş Ticaret, Genel Müdürlük 
Departmanlarι; Teknik Bölüm kapsamιnda da Üretim, Kalite, ArGe, Lojistik, Bakιm, Teknik ve Bilgi 
İşlem Departmanlarι bulunmaktadιr. 
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Kιdem Frekans % 
5 yιldan daha az 26 25,0 
5-10 yιl arasι 33 31,7 
10 yιldan fazla 39 37,5 
Cevapsιz 6 5,8 
Aynι Pozisyonda Çalιşma Süreleri Frekans % 
1 yιl ve daha az 50 48,1 
1-4 yιl arasι 34 32,7 
4 yιldan fazla 13 12,5 
Cevapsιz 7 6,7 

İş Rotasyonuna Tabi Olma Sayιsι Frekans % 
1 kere  49 47,1 
2 veya 3 kere 38 36,5 
4 veya 5 veya 6 kere 9 8,7 
Cevapsιz 8 7,7 
Yaş Frekans % 
30 yaş ve altι 18 17,3 
30-40 yaş arasι 41 39,4 
40-55 yaş  17 16,3 
Cevapsιz 28 26,9 

Cinsiyet Frekans % 
Kadιn 28 26,9 
Erkek 74 71,2 
Cevapsιz 2 1,9 

Eğitim Durumu Frekans % 
Lise 10 9,6 
Lisans 56 53,8 
Lisansüstü 36 34,6 
Cevapsιz 2 1,9 

Eğitim Dalι Frekans % 
Mühendislik 66 63,5 
İşletme-İktisat 17 16,3 
Hukuk-Sosyal Bilimler 3 2,9 
Diğer 9 8,7 
Cevapsιz 9 8,7 
TOPLAM 104 100 

Araştιrmaya katιlanlarιn firmadaki çalιşma sürelerine bakιldιğιnda %25’inin 5 

yιldan az kιdeme sahip olduğu, %31,7’sinin 5-10 yιl, %37,5’inin de 10 yιldan fazla 

kιdeme sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalιşanlarιn yaklaşιk %70’i 5 yιldan 

fazla kιdeme sahip çalιşanlardιr. Çalιşanlarιn bulunduklarι işte çalιşma sürelerinin, 

%48,1’inin 1 yιl ve daha az, %32,7’sinin 1-4 yιl arasι ve %12,5’inin 4 yιldan fazla 
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olduğu tespit edilmiştir. Çalιşanlara iş rotasyonuna tabi olma sayιlarι sorulduğunda 

%47,1’inin 1 kere, %36,5’inin 2-3 kere, %8,7’sinin de 4-5-6 kere iş rotasyonuna tabi 

tutulduğu şeklindeki verilere ulaşιlmιştιr. Bu soruya yanιt vermeyenlerin oranι %7,7’dir. 

Çalιşanlarιn yaş itibariyle dağιlιmlarιna bakιlacak olunursa, %17,3’ünün 30 yaş ve 

altιnda, %39,4’ünün 30 ila 40 yaş arasιnda ve %16,3’ünün 40 yaş ve üstü olduğu tespit 

edilmiştir. Bu soruya 28 kişi yanιt vermemiştir. Yine yukarιdaki tabloya bakιldιğιnda 

çalιşanlarιn çoğunluğunun erkek (%71,2), diğer %26,9’luk grubun ise kadιn olduğu 

tespit edilmiştir. Bu soruya da yanιt vermeyenlerin oranι %1,9’dur. Çalιşanlarιn eğitim 

düzeyleri oldukça yüksektir. Elde edilen verilere göre çalιşanlarιn %9,6’sι lise mezunu, 

%53,8’i üniversite mezunu, %34,6’sι lisansüstü mezunudur. Eğitim düzeyi ile ilgili 

olarak iki kişiden yanιt alιnamamιştιr. Çalιşanlarιn öğrenim gördükleri eğitim dallarι da 

incelendiğinde, %63,5’inin Mühendislik bölümlerinden, %16,3’ünün İşletme-İktisat 

bölümlerinden, %2,9’unun Hukuk-Sosyal Bilimler’den mezun olduklarι tespit 

edilmiştir. Diğer bölümlerden mezun olanlarιn ve yanιt vermeyenlerin toplam oranι 

%8,7’dir. 

9.2.2.2. İş Rotasyonunun Çalιşanlara İişkin Hedeflerinin Çalιşanlar 

Tarafιndan Algιlanmasιna Yönelik Bulgular 

Araştιrmanιn bu bölümünde, çalιşanlarιn araştιrma modelinde (bkz. s.206) 

belirlenen iş rotasyonu sistemini ve uygulama hedeflerini algιlamalarιna ait yüzde ve 

frekans dağιlιmlarιna ilişkin bilgiler özetlenmektedir.  

Çalιşanlar öncelikle “iş rotasyonu sisteminin firmalarιnda nasιl uygulandιğιna ve 

bu uygulama şekillerinden memnun olup olmadιklarιna” dair ifadelere Tablo 30’da 

gösterildiği şekilde yanιt vermişlerdir. Çalιşanlarιn büyük bir çoğunluğu (%75’i) 

(TK:%19,2; K:%55,8) firmalarιndaki iş rotasyonu uygulamasιndan genel olarak 

memnun olduklarιnι belirtmişlerdir. Yine aynι ifade için çalιşanlarιn sadece toplam 

%16,3’ü (KM:%12,5; KK:%3,8)  firmalarιndaki iş rotasyonu uygulamasιndan memnun 

olmadιklarιnι belirtmişlerdir. Geri kalan 9 çalιşan da (%8,7) bu konudaki görüşlerini 

fikrim yok şeklinde beyan etmişlerdir. Firmalarιnda “iş rotasyonu kararlarιnda kişisel 

kariyer planlarιnιn dikkate alιnιp alιnmadιğι” yönündeki ifadeye çalιşanlarιn çoğunluğu 

(%65,4) (TK:%17,3; K:%48,1) “kişisel kariyer planlamanιn dikkate alιndιğι” yönünde 
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katιlιm göstermişlerdir. Çalιşanlarιn sadece %20,2’sinin (KM:%19,2; KK:%1,0) bu 

ifadeye katιlmadιğι görülmektedir. Elde edilen diğer bir veri de, araştιrma kapsamιndaki 

firmalarιn İK Departmanlarι’nιn iş rotasyonu kararlarι alιnmadan önce, çalιşanlarιn 

güçlü ve gelişmeye açιk yönlerini dikkate alιp almadιklarιdιr. Çalιşanlarιn yine büyük 

bir çoğunluğu (%67,3) (TK:%11,5; K:%55,8) çalιştιklarι firmalardaki İK 

Departmanlarι’nιn söz konusu çabayι gösterdiklerini belirtirlerken; çalιşanlarιn sadece 

%11,6’sι (KM:%10,6; KK:%1,0)  bağlι olduklarι İK Departmanlarι’nιn bu tür bir 

uygulamaya sahip olmadιğιnι fikrini ifade etmişlerdir. Çalιşanlarιn %21,2’si bu ifade ile 

ilgili olarak kararsιz olduklarιnι belirtmişlerdir. Yine aynι tabloda görülmektedir ki, 

çalιşanlarιn %68,3’ü (TK:%13,5; K:%54,8) iş rotasyonu uygulamasι ile doğru 

pozisyonlara yönlendirildiklerini belirtmiştir. Bu konuda çalιşanlarιn sadece %9,6’sι 

ifadeye kesinlikle katιlmadιklarιnι ortaya koymuşlardιr. Çalιşanlarιn geri kalan %22,1’i 

ise kararsιz olduklarιnι belirtmişlerdir. Çalιşanlarιn rotasyon sιrasιnda pozisyonlardaki 

çalιşma sürelerinin uygunluğunun çalιşanlar açιsιndan incelenmesinde, çalιşanlarιn 

%60,6’sιnιn (TK:%8,7; K:%51,9) belirlenen çalιşma sürelerinin (gelinen pozisyondan 

kendi pozisyonlarιna geçme süresinin) uygunluğuna katιldιklarι belirlenmiştir. Bu 

ifadeye katιlmayanlarιn oranι ise, %19,2’dir (KM:%16,3; KK:%2,9). Bu konuda fikrim 

yok diyenler de çalιşanlarιn %20,2’sini oluşturmaktadιr. Son olarak, iş rotasyonu 

planlarι yapιlιrken çalιşanlarιn görüşlerinin alιnmasι incelendiğinde, diğer ifadelerde 

olduğundan daha yoğun bir şekilde çalιşanlarιn %72,1’i (TK:%23,1; K:%49,0) bu 

ifadeye katιldιklarιnι belirtmişlerdir. Çalιşanlarιn %15,4’ünün (KM:%10,6; KK:%4,8) 

bu ifadeye hiç katιlmadιğι da ortaya çιkan diğer bir sonuçtur.  

Tablo 30: Çalιşanlarιn Firmalarιnda Uygulanan İş Rotasyonu Sistemine Karşι Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Sistemden Memnuniyet Ort. SD f % f % f % f % f % 
Genel Memnuniyet 3,74 1,033 20 19,2 58 55,8 9 8,7 13 12,5 4 3,8 
Kişisel Kariyer 
Planlarιnιn Dikkate Alιnmasι 

3,62 1,017 18 17,3 50 48,1 15 14,4 20 19,2 1 1,0 

İK Departmanι İşbirliği 3,66 0,855 12 11,5 58 55,8 22 21,2 11 10,6 1 1,0 
Doğru Pozisyona  
Yönlendirilme 

3,72 0,818 14 13,5 57 54,8 23 22,1 10 9,6 - - 

Çalιşma Sürelerinin  
Doğru Belirlenmesi 

3,47 0,965 9 8,7 54 51,9 21 20,2 17 16,3 3 2,9 

Çalιşan Görüşlerinin Alιnmasι 3,75 1,077 24 23,1 51 49,0 13 12,5 11 10,6 5 4,8 
TOPLAM 3,66  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum,KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (Ort.=Ortalama, 

SD= Standart Sapma) 



 231

Son olarak Tablo 30’dan da görüldüğü gibi, çalιşanlarιn büyük bir çoğunluğu 

firmalarιnda uygulanan iş rotasyonu sisteminden memnun olduklarιnι belirtmişlerdir. 

Bu da araştιrmanιn sektör seçimindeki varsayιmιnι destekler niteliktedir. 

Çalιşanlarιn, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinden duyduklarι 

memnuniyet incelenirken ele alιnan bir diğer değişken de, iş rotasyonunun çalιşanda 

“kişisel gelişime ve kariyer planlamasιna” katkιsι olup olmadιğι yönündedir. Tablo 

31’de buna ait frekans ve yüzde dağιlιmlarι yer almaktadιr. İlk olarak çalιşanlarιn iş 

rotasyonu ile beceri ve yetkinliklerini arttιrιp arttιramadιklarι tespit edilmeye 

çalιşιlmιştιr. Çalιşanlarιn, %86,5’i (TK:%44,2; K:%42,3) firmalarιndaki iş rotasyonu 

uygulamasιnιn, beceri ve yetkinliklerini arttιrdιklarι görüşünü belirtmiş; sadece %1,9’u 

bu konuda kararsιz olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadeye katιlmayanlarιn oranι ise sadece 

11,5’tir (KM:%3,8; KK:%7,7).  

Tablo 31: Çalιşanlarιn Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Kişisel Gelişim ve Kariyer Pl. Ort. SD f % f % f % f % f % 
Beceri ve Yetkinliklerin Artmasι 4,12 1,143 46 44,2 44 42,3 2 1,9 4 3,8 8 7,7 
İş Süreçlerinin Öğrenilmesi 4,38 0,658 46 44,2 55 52,9 1 1,0 1 1,0 1 1,0 
Kariyer Planlarιna Katkιsι 4,12 0,928 42 40,4 40 38,5 15 14,4 6 5,8 1 1,0 
Diğer Departmanlara Hakimiyet 4,49 0,623 56 53,8 45 43,3 1 1,0 2 1,9 - - 
Dιş Çevre ile İlgili Bilgilerin Artmasι 3,92 0,844 24 23,1 56 53,8 17 16,3 6 5,8 1 1,0 
Gelişmeye Açιk  
Yönlerin Gelişmesi 

4,09 0,790 30 28,8 60 57,7 7 6,7 7 6,7 - - 

TOPLAM 4,18  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

Tablo 31’de ortaya konan diğer bir veri de, çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamasι 

ile firma içindeki süreçlere dair daha çok bilgi sahibi olup olmadιklarιdιr. Çalιşanlarιn 

yine büyük bir çoğunluğunun (%97,1’inin) (TK:%44,2; K:%52,9) bu ifadeye katιldιğι 

belirlenmiştir.  Bu ifade ile ilgili olarak fikrim yok diyen sadece bir kişi tespit edilmiştir. 

Yine aynι ifadeyle ilgili olarak verilere bakιldιğιnda, çalιşanlarιn sadece %2’sinin 

(KM:%1,0; KK:%1,0) olumsuz görüşte olduğu belirlenmiştir. Kişisel gelişimin 

sağlanmasιna yönelik diğer bir soruda da, çalιşanlarιn %78,9’unun (TK:%40,4; 

K:%38,5)  iş rotasyonu programlarιnιn kariyer planlarιna katkι sağladιğιnι ifade ettikleri 

belirlenmiştir.  Bu ifadeye fikrim yok diyenlerin oranι ise, %14,4’tür. Aynι ifadeye 

katιlmayanlarιn oranι da, çalιşanlarιn %6,8’ini (KM:%5,8; KK:%1,0) oluşturmaktadιr. 

İş rotasyonunun isletmelerdeki diğer çeşitli departmanlara ilişkin bilgi edinilmesinde 
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fayda sağlayιp sağlamadιğι yönündeki diğer bir ifadeye 104 katιlιmcιnιn %97,1’i 

(TK:%53,8; K:%43,3) katιldιklarιnι belirtmişlerdir. Bu soruda da sadece bir kişi (%1,0) 

fikrim yok derken; kalan diğer iki kişi de (%1,9) ifadeye katιlmadιklarιnι belirtmişlerdir. 

Elde edilen diğer bir bulgu da, iş rotasyonunun piyasa koşullarι, rakiplerin faaliyetleri 

vb. gibi işletme dιşι konularda bilgi edinilmesinde de yardιmcι olup olmadιğιdιr. Söz 

konusu ifade ile ilgili olarak çalιşanlarιn %76,9’u (TK:%23,1; K:%53,8) bu ifadeye 

katιldιklarι görüşünü belirtmişler; %6,8’i de (KM:%5,8; KK:%1,0) katιlmadιklarι 

görüşünü ifade etmişlerdir. Bu ifade ile ilgili olarak kararsιzlarιn oranι %16,3’tür. Tablo 

31’de son olarak iş rotasyonunun çalιşanda gelişmeye açιk yönleri geliştirip 

geliştirmediği konusuna yer verilmiş; çalιşanlarιn %86,5’inin (TK:%28,8; K:%57,7) bu 

konuya katιldιğι; sadece %6,7’sinin katιlmadιğι belirlenmiştir. Bu ifadeye yönelik 

olarak kararsιzlarιn oranι da %6,7’dir. Görülmektedir ki, araştιrma kapsamιnda bulunan 

çalιşanlarιn iş rotasyonunun kişisel gelişimlerine katkιda bulunduğunu söylemek 

mümkündür.   

Tablo 32: Çalιşanlarιn Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Yönetici Yetiştirme ve Gel. Ort. SD f % f % f % f % f % 
Başkalarιnι Eğitme 
Becerisi Kazandιrma 

4,00 0,813 24 23,1 65 62,5 7 6,7 7 6,7 1 1,0 

Organizasyon Becerilerini Geliştirme 3,95 0,918 26 25,0 61 58,7 4 3,8 12 11,5 1 1,0 
Liderlik Becerilerini Geliştirme 3,86 0,960 24 23,1 55 52,9 14 13,5 8 7,7 3 2,9 
Planlama Becerilerini Geliştirme 4,07 0,700 24 23,1 68 65,4 7 6,7 5 4,8 - - 
Karar Alma Becerilerini Geliştirme 4,13 0,751 29 27,9 67 64,4 2 1,9 5 4,8 1 1,0 
İletişim Becerilerini Geliştirme 4,17 0,743 33 31,7 62 59,6 3 2,9 6 5,8 - - 
TOPLAM 4,03  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

Firmalarιn iş rotasyonu uygulamalarιnda çalιşanlara yönelik hedeflerden kişisel 

gelişimi sağlama hedefinin yanιnda araştιrma modelinde de belirtilen diğer bazι hedefler 

de ele alιnmιştιr. Bunlardan bir tanesi de “yönetici yetiştirme ve geliştirme” hedefidir. 

Çalιşanlarιn firmalarιnda uygulanan iş rotasyonunun yönetici yetiştirme ve geliştirme 

yönünde katkιsιnιn olup olmadιğι Tablo 32’de yer alan frekans ve yüzde dağιlιmlarι ile 

ortaya konmaktadιr.  Öncelikle çalιşanlara iş rotasyonu uygulamasιnιn kendilerinde 

başkalarιnι eğitme becerisi kazadιrιp kazandιrmadιğι ifadesine yer verilmiştir. 

Çalιşanlarιn %85,6’sι (TK:%23,1; K:%62,5) bu ifadeye katιldιklarιnι; %7,7’si 

(KM:%6,7; KK:%1,0) de katιlmadιklarιnι belirtmişlerdir. Geri kalan çalιşanlarιn 
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%6,7’si de fikrim yok demişlerdir. Yönetici yetiştirme ve geliştirme boyutu iş 

rotasyonunun kişide organizasyon becerilerini geliştirmesi yönünden incelendiğinde, 

çalιşanlarιn %83,7’si (TK:%25,0; K:%58,7) bu ifadeye katιldιklarιnι; %12,5’i 

(KM:%11,5; KK:%1,0) de katιlmadιklarιnι ifade etmişlerdir. Bu konuya ilişkin 

kararsιzlarιn yüzdesi çalιşanlarιn sadece %3,8’ini oluşturmaktadιr. Diğer taraftan 

çalιşanlarιn, iş rotasyonunun liderlik becerilerini geliştirip geliştirmediği yönündeki 

ifadeye de %76’lιk (TK:%23,1; K:%52,9) bir oranla katιldιklarι; %%10,6’lιk 

(KM:%7,7; KK:%2,9) bir oranla da katιlmadιklarι görülmektedir. Kararsιzlarιn oranι da 

diğer ifadelere oranla daha yüksek bir yüzde ile çalιşanlarιn %13,5’ini oluşturmaktadιr. 

İş rotasyonunun planlama becerilerini geliştirip geliştirmediğine bakιldιğιnda da, 

çalιşanlarιn %88,5’i (TK:%23,1; K:%65,4) geliştirdiği görüşüne katιldιklarιnι; %4,8’i 

de katιlmadιklarιnι belirtmişlerdir. Bu ifadeye ilişkin olarak fikrim yok diyenlerin oranι 

da  %6,7’dir. Yönetici yetiştirme ile ilgili olarak yer alan diğer bir ifade de karar alma 

becerilerinin iş rotasyonu uygulamasι ile gelişip gelişmediğidir. Çalιşanlarιn %92,3’ü 

(TK:%27,9; K:%64,4) karar alma becerilerinin geliştiğini; %5,8’i de (KM:%4,8; 

KK:%1,0) gelişmediğini belirtmişlerdir. Geri kalan %1,9’u da fikrim yok şeklinde 

beyan etmiştir. Son olarak Tablo 32’de yer alan ifade, iş rotasyonunun çalιşanlarda 

iletişim becerilerini geliştirip geliştirmediği yönündedir. Çalιşanlarιn %91,3’ü 

(TK:%31,7; K:%59,6) bu ifadeye katιldιlarιnι; %5,8’i de katιlmadιklarιnι ifade 

etmişlerdir. Kararsιzlarιn oranι ise, %2,9’dur. Bu bulgulara dayanarak, çalιşanlarιn iş 

rotasyonu uygulamasι ile ilgili olarak yöneticilik becerilerini geliştirmede etkili 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo 33: Çalιşanlarιn Monotonluğu Azaltma Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Monotonluğu Azaltma Ort. SD f % f % f % f % f % 
İş Yaşamιnι Hareketlendirmesi 4,22 0,836 43 41,3 47 45,2 9 8,7 4 3,8 1 1,0 
İş Bιkkιnlιğιnι Gidermesi 4,33 0,841 51 49,0 43 41,3 4 3,8 5 4,8 1 1,0 
TOPLAM 4,27  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

İş rotasyonu uygulamasιnιn çalιşanlarda yarattιğι etkiler araştιrιlιrken ele alιnan 

diğer bir boyut da “mononluğun azalmasι” konusudur. Tablo 33’te görüldüğü gibi, 

çalιşanlarιn %86,5’i (TK:%41,3; K:%45,2) iş rotasyonunun iş yaşamιnι 
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hareketlendirdiğine katιldιklarιnι; %4,8’i (KM:%3,8; KK:%1,0) de böyle bir görüşe 

katιlmadιklarιnι ifade etmişlerdir. Bu konudaki kararsιzlarιn oranι da %8,7’dir. 

Monotonluğun azalmasι iş bιkkιnlιğιnιn giderilmesi yönünden incelendiğinde, 

çalιşanlarιn %90,3’ünün (TK:%49,0; K:%41,3) bu ifadeye katιldιğι; %5,8’inin de 

(KM:%4,8; KK:%1,0) katιlmadιğι saptanmιştιr. Fikrim yok diyenlerin oranι da 

%3,8’dir. Kιsacasι, çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamasιnιn monotonluğu azalttιğι 

yönünde olumlu görüşe sahip olduklarι söylenebilir.  

İş rotasyonunun “kişisel potansiyeli ortaya çιkarmasι ve hatalι görevlendirmeyi 

engellemesini” incelemeye yönelik iki ifadede Tablo 34’teki veriler elde edilmiştir. 

Çalιşanlarιn %72,2’si (TK:%13,5; K:%58,7) iş rotasyonu uygulamasι sayesinde daha 

önce farkιna varmadιklarι yeteneklerinin ve ilgi alanlarιnιn farkιna vardιklarιnι; %13,5’i 

de bu ifadeye katιlmadιklarιnι belirtmişlerdir. Kararsιz olanlarιn oranι ise %14,4’tür. 

Aynι ana değişkene bağlι olarak yer verilen iş rotasyonunun çalιşanlarιn kariyer 

hedeflerini, yetenekleri doğrultusunda gözden geçirmelerini sağlamasι hususunda 

çalιşanlarιn %84,6’sι (TK:%13,5; K:%58,7) bu ifadeye katιldιklarιnι; %7,7’si de 

katιlmadιklarιnι belirtmişlerdir. Çalιşanlarιn %7,7’si de kararsιz olduklarιnι ortaya 

koymuşlardιr. Dolayιsι ile firmalardaki iş rotasyonu uygulamasιnιn kişisel potansiyeli 

ortaya çιkarmasι açιsιndan önemli olduğu ortaya çιkmaktadιr.  

Tablo 34: Çalιşanlarιn Kişişel Potansiyeli Ortaya Çιkarma Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Kişişel Potansiyeli 
Ortaya Çιkarma 

Ort. SD f % f % f % f % f % 

Yetenek ve İlgi Alanlarιnι Keşfetme 3,72 0,864 14 13,5 61 58,7 15 14,4 14 13,5 - - 
Kariyer Hedeflerini Yönlendirme 4,02 0,800 26 25,0 62 59,6 8 7,7 8 7,7 - - 
TOPLAM 3,87  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

Araştιrma modelindeki çalιşanlara yönelik hedeflerden biri olan “sosyal iletişim 

alanιnιn genişlemesi” incelendiğinde Tablo 35’teki veriler elde edilmektedir. 

Çalιşanlarιn %94,2’sinin (TK:%45,2; K:%49,0) iş rotasyonu ile daha çok insan 

tanιdιklarι ve daha kolay iletişim kurabildikleri ortaya çιkmaktadιr. Çalιşanlarιn sadece 

%2,9’unun bu ifadeye olumsuz yanιt verdikleri; yine %2,9’unun kararsιz olduğu 

belirlenmiştir. İş rotasyonunun ekip çalιşmasι yapabilme becerisinin arttιrdιğιnι 
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belirtenler, çalιşanlarιn %82,7’sini (TK:%30,8; K:%51,9) oluşturmaktadιr. Yine bu 

ifadeye ilişkin olarak katιlmayanlarιn oranι da çalιşanlarιn %10,6’sιnι (KM:%8,7; 

KK:%1,9) oluşturmaktadιr.  

Tablo 35: Çalιşanlarιn Sosyal İletişim Alanιnι Geliştirme Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Sosyal İletişim 
Alanιnι Geliştirme 

Ort. SD f % f % f % f % f % 

Daha Çok İnsan Tanιma ve 
Kolay İletişim Kurma 

4,37 0,683 47 45,2 51 49,0 3 2,9 3 2,9 - - 

Ekip Çalιşmasιnι Arttιrmasι 4,01 0,950 32 30,8 54 51,9 7 6,7 9 8,7 2 1,9 
Empati Özelliğini Geliştirmesi 4,03 0,950 35 33,7 49 47,1 9 8,7 10 9,6 1 1,0 
TOPLAM 4,13  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

104 çalιşandan %80,8’inin (Tablo 35) (TK:%33,7; K:%47,1) iş rotasyonunun, 

başkalarιnιn iş davranιşlarιnι anlamaya ve empati duymaya yardιmcι olduğu yönündeki 

ifadeye katιldιklarι belirlenmiştir. Bu ifadeye katιlmayanlarιn oranι %10,6 (KM:%9,6; 

KK:%1,0); kararsιzlarιn yüzdesi de %8,7’dir. Tablo 35’te genel bir değerlendirme 

yapιldιğιnda, çalιşanlarιn iş rotasyonunun sosyal iletişim alanιnι geliştirdiği yönünde 

olumlu olduklarι görülmektedir. Burada ön plana çιkan, çalιşanlarιn iş rotasyonu ile 

firma içerisinde daha çok insan tanιma fιrsatιnι yakalayabildikleridir.  

Tablo 36: Çalιşanlarιn Motivasyonu, İş Tatminini ve Performansι Geliştirme Boyutu İle 
İlgili Tutumlarι 

   TK K FY KM KK 
Motivasyon, İş Tatmini ve 
Performans 

Ort. SD f % f % f % f % f % 

İş Tatminini Arttιrmasι 4,05 0,729 23 22,1 70 67,3 4 3,8 7 6,7 - - 
Motivasyonu Arttιrmasι 4,12 0,741 30 28,8 61 58,7 8 7,7 5 4,8 - - 
Performansι Arttιrmasι 4,13 0,821 35 33,7 54 51,9 8 7,7 7 6,7 - - 
TOPLAM 4,10  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

Araştιrma kapsamιna dahil çalιşanlar üzerinde iş rotasyonunun çalιşanlara 

yönelik hedeflerinde irdelenen diğer bir konu da, iş rotasyonu uygulamasιnιn kişi 

motivasyonunu, iş tatminini ve performansι arttιrιp arttιrmadιğιdιr. Çalιşanlarιn 

%89,4’ü (TK:%22,1; K:%67,3) iş rotasyonunun iş tatminlerini arttιrdιğιnι; %6,7’si 

arttιrmadιğιnι belirtmişlerdir. Bu konuda kararsιzlarιn oranι %3,8’dir. Bunu takiben iş 

rotasyonu uygulamasιnιn işteki motivasyonu arttιrιp arttιrmadιğιna yer verildiğinde de, 
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çalιşanlarιn %87,5’i (TK:%28,8; K:%58,7) bu ifadeye katιldιklarιnι; %4,8’i 

katιlmadιklarιnι ifade etmişlerdir. Bu ifade için fikrim yok diyenlerin oranι %7,7’dir. 

Son olarak, iş rotasyonu uygulamasιnιn kişisel performansι arttιrdιğι yönündeki ifadeye 

çalιşanlarιn %85,6’sι (TK:%33,7; K:%51,9) katιldιklarιnι; %6,7’si de katιlmadιklarιnι 

belirtmişlerdir. Burada da kararsιzlarιn oranι %7,7’dir. Bu sonuçlar incelendiğinde, 

çalιşanlarιn iş rotasyon uygulamasιnιn iş tatmini olsun motivasyon ve kişisel 

performansι arttιrma yönünde olsun olumlu katkιda bulunduğu görüşünde olduklarι 

tespit edilmiştir.  

Tablo 37: Çalιşanlarιn Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma Boyutu İle İlgili Tutumlarι 
   TK K FY KM KK 
Örgütsel Bağlιlιk Ort. SD f % f % f % f % f % 
Firmayι Daha Çok Benimsetmesi 3,85 1,041 29 27,9 49 47,1 8 7,7 17 16,3 1 1,0 
TOPLAM 3,85  

(TK= Tamamen Katιlιyorum, K=Katιlιyorum, FY=Fikrim Yok, KM=Katιlmιyorum, KK=Kesinlikle Katιlmιyorum) (SD= Standart 

Sapma, Ort.=Ortalama) 

Tablo 37’de iş rotasyonunun “örgütsel bağlιlιğι arttιrdιğι” yönündeki sonuca tek 

bir ifadeyle yer verilmektedir. Çalιşanlarιn %75’i (TK:%27,9; K:%47,1) iş rotasyonu ile 

firmayι daha çok benimsediklerini; %17,3’ü (KM:%16,3; KK:%1,0) de iş rotasyonunun 

firmalarιnι daha çok benimsemeye bir katkιsιnιn olmadιğιnι belirtmişlerdir. Bu ifadeye 

ilişkin kararsιzlarιn oranι %7,7’dir. Görülmektedir ki, iş rotasyonunun katιlιmcιlar için 

örgütsel bağlιlιğι arttιrma hedefinde çalιşanlara ilişkin diğer hedeflerde olduğu kadar 

etkili olmadιğι görülmektedir.  

Bu bölümde araştιrma kapsamιndaki firmalarda en az bir kere iş rotasyonuna 

tabi olmuş (üst düzey yöneticiler hariç) beyaz yakalιlarιn firmalarιndaki iş rotasyonu 

uygulamasι ile ilgili olarak düzenlenen tutum ifadelerine verdikleri yanιtlara dair 

frekans dağιlιmlarιna ve yorumlarιna yer verilmiştir. Çalιşanlarιn genel olarak 

firmalarιndaki iş rotasyonu uygulamasιndan memnun olduklarι; ve en çok da iş 

rotasyonunun monotonluğu azalttιğι yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir. Diğer 

değişkenler ve ifadeler üzerinde de çalιşanlarιn çoğunluğunun olumlu görüşte olduklarι 

söylenebilir. Araştιrma bölümünün bundan sonraki kιsmιnda, tek yönlü ANOVA analizi 

ile değerlendirilen iş rotasyonu tutumlarιna ilişkin farklιlιk ve benzerliklere yönelik 

bulgulara yer verilecektir. 
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9.2.2.3. Çalιşanlarιn İş Rotasyonu Tutumlarιna İlişkin Farklιlιk ve 

Benzerliklerine Yönelik Bulgular 

Araştιrma modelinde belirtilen çalιşanlara ait bağιmsιz değişkenlerin, iş 

rotasyonu uygulamasιnιn ve çιktιlarιnιn algιlanmasιnda çalιşanlar arasιnda farklιlιk 

yaratιp yaratmadιğι yönünde yapιlan tek yönlü ANOVA analizlerine dair sonuçlara ve 

yorumlara aşağιda yer verilmektedir.  

9.2.2.3.1. Çalιşanlarιn İş Rotasyonuna Tabi Olma Sayιsιna Göre İş 

Rotasyonuna İlişkin Tutumlarιndaki Farklιlιk ve 

Benzerlikler 

Çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi olma sayιlarιnιn iş rotasyonu tutumlarιnι 

etkileyip etkilemedikleri ölçülmek istendiğinde yapιlan tek yönlü ANOVA analizinde  

Tablo 38’deki sonuçlara ulaşιlmιştιr.  

Tablo 38: Çalιşanlarιn İş Rotasyonuna Tabi Olma Sayιsιna İlişkin  

Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ 1 kere  

 
2-3 kere 

 
4-5-6 kere  

 
Sistemden Memnuniyet 0,958 3,70 3,66 3,67 
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 0,800 4,02 3,98 3,89 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl.   0,043¹ 4,30 4,13 3,91 
Monotonluğu Azaltma 0,982 4,27 4,28 4,22 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,509 3,94 3,76 3,94 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,548 4,15 4,14 3,89 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,994 4,09 4,10 4,11 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,249 4,02 3,68 3,67 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Yukarιdaki Tablo 38’den de görüleceği üzere, ANOVA analizleri sonucunda 

elde edilden p değerleri doğrultusunda aşağιdaki bulgular ortaya çιkmιştιr: 

• “Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl.” boyutu (0,043<0,05) hariç diğer 

değişkenlerin p değerleri %95 anlamlιlιk düzeyinde 0,05’ten büyük 

çιkmιştιr.  

• Bu da demektir ki, iş rotasyonuna tabi tutulma sayιsι sadece çalιşanlarιn “iş 

rotasyonunun kişisel gelişimi ve kariye planlamasιna katkι sağladιğι” 

yönündeki boyutun algιlanmasιnda farklιlιk yaratmaktadιr. 
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Tablo 39: Çalιşanlarιn İş Rotasyonuna Tabi Olma Sayιsιna İlişkin 

Gruplar Arasι Çoklu Karşιlaştιrma Sonuçlarι 

 

 

 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tek yönlü ANOVA testi sonucunda ortaya çιkan, “kişisel gelişim ve kariyer 

planlamasι” hedefinin algιlanmasιndaki farklιlιğιn, hangi gruplardan kaynaklandιğιnι 

söylemek amacιyla yapιlan analiz sonuçlarι da aşağιdaki şekilde yorumlanabilir: 

•  Tablo 39’dan da görüleceği üzere, kişisel gelişim ve kariye planlama 

boyutuna ilişkin farklιlιğιn hangi gruplar arasιnda olduğu istatistiksel olarak 

tespit edilememiştir.  

• Ancak, eğer ortalamalardan hareket edilecek olunursa, 1 kere iş rotasyonuna 

tabi tutulanlarιn (ort. 4,30), 4-5-6 kere iş rotasyonuna tabi tutulanlardan (ort. 

3,91) daha yoğun olarak iş rotasyonunun kişisel gelişime ve kariyer 

planlamaya katkι sağladιğι görüşünde olduklarιnι tespit etmek mümkündür. 

Yine, 2-3 kere iş rotasyonuna tabi olmuş olanlarιn (ort. 4,13), 4-5-6 kere iş 

rotasyonuna tabi olmuş olanlara göre kişisel gelişim ve kariyer planlama 

hedefini değerlendirmede daha olumlu olduklarι bulgusuna ulaşιlmιştιr.  

• Kιsacasι, 1 kere ve 2-3 kere iş rotasyonuna tabi tutulmuş olan çalιşanlar, 4-5-

6 kere iş rotasyonuna tabi tutulanlardan daha yoğun olarak iş rotasyonu 

uygulamasιnιn kendilerinde kişisel gelişim ve kariyer planlama olanağι 

sağladιğι yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Tek yönlü ANOVA ile ilgili H1 hipotezine ait elde edilen sonuçlar aşağιdaki 

gibi özetlenebilir: 

• Araştιrma kapsamιndaki firmalarda çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi olmuş 

olma sayιlarιnιn, iş rotasyonunun çalιşana ilişkin hedeflerinden sadece 

“kişisel gelişimi ve kariyer planlama sağlama” boyutunda bir farklιlιk 

  p-değeri¹ 
 

İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler  1 kere  
 

2-3 kere 
 

4-5-6 kere  
 

1 kere - 0,259 0,075 
2-3 kere 0,259 - 0,438 

Kişisel Gelişimi Sağlama  ve Kariyer Pl. 

4-5-6 kere 0,075 0,438 - 
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yarattιğι görülmüştür. Ancak, bu farkιn hangi gruplar arasιnda olduğu 

istatistiksel olarak saptanamamιştιr.  

• Ortalamalardan hareket edildiğinde, 4-5-6 kere iş rotasyonuna tabi tutulan 

grubun (ort. 3,91), diğer gruplara nispeten iş rotasyonunun kişisel gelişimi ve 

kariyer planlama imkanι sağladιğιna daha az katιlan grup olduğu tespit 

edilmiştir.  

• Yine ortalamalardan hareketle, 1 kere (ort. 4,30) ve 2-3 kere (ort. 4,13) iş 

rotasyonuna tabi tutulmuş olan çalιşanlar, iş rotasyonunun kişisel gelişime 

ve kariyer planlamaya katkι sağladιğιna en fazla katιlanlardιr.  

• İş rotasyonuna tabi olma sayιsιnιn “kişisel gelişim ve kariyer planlama 

sağlama” boyutu dιşιndaki diğer iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin 

hedeflerin algιlanmasιnda anlamlι bir fark yaratmadιğι da istatistiksel olarak 

tespit edilmiştir.  

H1 hipotezine ilişkin olarak gerçekleştirilen ANOVA analizlerinin sonuçlarına 

göre; çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi olma sayιlarιnιn iş rotasyonu tutumlarιnda ele 

alιnan 8 ana değişkenin 7’sinde bir farklιlιk yaratmadιğι görülmektedir. Buna göre 

çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi tutulma sayιlarι ile iş rotasyonu uygulamasιnιn herbir 8 

boyutunun algιlanmasι arasında tamamen bir ilgi bulunduğu söylenemez. Dolayısıyla 

H1 hipotezinin kιsmen kabul edilmesi bu sonuçlara göre uygun olmaktadιr.       

9.2.2.3.2. Çalιşanlarιn Çalιştιklarι Bölüme Göre İş Rotasyonuna 

İlişkin Tutumlarιndaki  Farklιlιk ve Benzerlikler 

Çalιşanlara ait bağιmsιz değişkenlerin iş rotasyonunun çalιşanlara yönelik 

hedeflerin algιlanmasιnda farklιlιk yaratmasι konusu araştιrιldιğιnda gelinen ikinci 

hipotez, çalιşanlarιn teknik ve ticari bölümlerde çalιşmasιnιn bu farklιlιğι yaratιp 

yaratmamasι durumudur. Tablo 40’taki veriler, tek yönlü ANOVA analizine ait 

sonuçlarι ortaya koymaktadιr. 

Ticari ve teknik bölümlerde çalιşmaya ilişkin değişkenle yapιlan analizlerde, iş 

rotasyonunun çalιşanlara yönelik hedeflerinin algιlanmasιnda farklιlιk olup olmadιğι 

yönündeki tek yönlü ANOVA sonuçlarι aşağιdaki gibi değerlendirilebilir: 
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• Bağιmlι değişkenlerden sadece ikisinde p değerlerinin %95 anlamlιlιk 

düzeyinde 0,05’ten düşük çιktιklarι tespit edilmiştir.  

• “Yönetici yetiştirme ve geliştirme” (0,002<0,05) ve “örgütsel bağlιlιğιn 

artmasι” (0,029<0,05) ile ilgili olarak çalιşanlarιn bu değişkenleri 

algιlanmalarιnda, çalιştιklarι bölümlere göre anlamlι bir farklιlιk olduğu 

ortaya çιkmaktadιr.  

• Bu değişkenleri daha ayrιntιlι yorumlamak açιsιndan ortalamalara 

bakιldιğιnda da, teknik bölümde çalιşanlarιn (ort. 4,19) ticari bölümlerde 

çalιşanlardan (ort. 3,82) daha fazla olarak iş rotasyonunun yöneticilik 

becerilerini geliştirdiğine; ve yine, teknik bölümlerde çalιşanlarιn (ort. 4,09) 

ticari bölümde çalιşanlara (ort. 3,65) göre iş rotasyonunun daha fazla 

örgütsel bağlιlιğι arttιrdιğιna katιldιklarι tespit edilmiştir.  

Tablo 40: Çalιşanlarιn Çalιştιklarι Bölüme İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ Ticari Bölüm Teknik Bölüm 
Sistemden Memnuniyet 0,512 3,64 3,73 
Yönetici Yetiştirme  0,002¹ 3,82 4,19 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,102 4,12 4,28 
Monotonluğu Azaltma 0,779 4,25 4,29 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,219 3,78 3,97 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,135 4,03 4,23 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,617 4,07 4,13 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma  0,029¹ 3,65 4,09 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tek yönlü ANOVA ile ilgili H2 hipotezine ait elde edilen sonuçlar aşağιdaki 

gibi özetlenebilir:* 

• Araştιrma kapsamιndaki firmalardaki iş rotasyonuna tabi olmuş çalιşanlarιn 

çalιştιklarι bölüm, iş rotasyonu hedeflerinden sadece “yönetici yetiştirme ve 

geliştirme” boyutunda ve “örgütsel bağlιlιğι arttιrma” boyutunda bir farklιlιk 

yaratmaktadιr. 

                                                 
* H2 hipotezi ile ilgili bağιmsιz değişkene ait sadece iki grup (teknik/ticari bölüm) söz konusu olduğu için 
Çoklu Karşιlaştιrma Analizine (Scheffe Testi, Tamhane’s Testi) ihtiyaç duyulmamιştιr. Söz konusu 
analizler, ikiden fazla grup mevcut olduğunda yapιldιğιndan ikili gruplarda ortalamalar göz önünde 
bulundurularak değerlendirme yapιlmaktadιr.  
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• Elde edilen ortalamalarla ilgili sonuçlara bakιldιğιnda, teknik bölümde 

çalιşanlar,  ticari bölümde çalιşanlara göre daha fazla iş rotasyonunun 

yönetici yetiştirmeye yardιmcι olduğuna katιlmaktadιrlar.  

• Yine, iş rotasyonunun örgütsel bağlιlιğι arttιrdιğιna teknik bölümde 

çalιşanlar, ticari bölümde çalιşanlara oranla daha fazla katιlmaktadιrlar. 

• Teknik bölümlerde çalιşanlar, ticari bölüm çalιşanlarιna göre, daha çok iş 

rotasyonunun yönetici yetiştirme ve geliştirme ve örgütsel bağlιlιğι arttιrma 

boyutlarιnι hissetmektedirler.  

H2 hipotezine ilişkin yürütülen tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarιna göre, 

çalιşanlarιn çalιştιklarι bölümün iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinden 

“yönetici yetiştirme ve geliştirme” ve “örgütsel bağlιlιğι arttιrma” tutumlarιnι 

farklιlaştιrdιğι ortaya çιkmιştιr. Dolayιsι ile H2 hipotezinin kιsmen kabul edilmesi 

uygun olmaktadιr. 

9.2.2.3.3. Çalιşanlarιn Kιdemlerine Göre İş Rotasyonuna İlişkin 

Tutumlarιndaki  Farklιlιk ve Benzerlikler 

İş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιnιn çalιşanlarιn 

kιdemlerine göre anlamlι bir farklιlιk gösterip göstermediğini tespit etmek amacιyla tek 

yönlü ANOVA testi uygulanmιştιr. Bu doğrultuda öncelikle Tablo 41’de p değerleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 41: Çalιşanlarιn Kιdemlerine İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ 1-5 yιl  

arasι 
5-10 yιl  

arasι 
10 yιldan 

 fazla 
Sistemden Memnuniyet 0,179 3,83 3,71 3,52 
Yönetici Yetiştirme ve Gel.  0,035¹ 4,06 4,14 3,81 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,101 4,26 4,28 4,06 
Monotonluğu Azaltma  0,001¹ 4,52 4,45 3,90 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma  0,030¹ 4,04 4,00 3,63 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,106 4,17 4,27 3,95 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma  0,011¹ 4,13 4,28 3,85 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,177 4,12 3,82 3,64 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

 

 



 242

H3 hipotezi ile ilgili yapιlan analizlerde Tablo 41’e ait tek yönlü ANOVA 

verileri bulunmuştur. Bu verileri şu şekilde yorumlamak mümkündür: 

• ANOVA verilerinden hareketle, p değerlerinin 0,05’ten küçük çιkmasι 

sonucunda, “yönetici yetiştirme ve geliştirme” (0,035<0,05), “monotonluğun 

azalmasι” (0,001<0,05), “kişisel potansiyelin ortaya çιkmasι” (0,030<0,05) 

ve “motivasyonun, iş tatmininin ve kişisel performansιn artmasι” 

(0,011<0,05) gibi bağιmlι değişkenlerin algιlanmasιnda, çalιşanlarιn 

kιdemlerine bağlι olarak anlamlι bir farklιlιk olduğu tespit edilmiştir. 

• Yukarιda belirtilen bağιmlι değişkenlerin dιşιnda yer alan diğer iş 

rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιnιn, p değerlerinin 

0,05’ten küçük olmadιğι için çalιşanlarιn kιdemlerine göre anlamlι bir fark 

göstermediği bulgusuna rastlanmιştιr.  

Tablo 42: Çalιşanlarιn Kιdemlerine İlişkin Gruplar Arasι Çoklu 
Karşιlaştιrma Sonuçlarι 

  p-değeri¹ 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler  1-5 yιl  

arasι 
5-10 yιl  

arasι 
10 yιldan 

 fazla 
1-5 yιl arasι - 0,872 0,204 
5-10 yιl arasι 0,872 - 0,048* 

Yönetici Yetiştirme Geliştirme 

10 yιldan fazla 0,204 0,048* - 
1-5 yιl arasι - 0,946 0,005* 
5-10 yιl arasι 0,946 - 0,008* 

Monotonluğu Azaltma 

10 yιldan fazla 0,005* 0,008* - 
1-5 yιl arasι - 0,978 0,075 
5-10 yιl arasι 0,978 - 0,87 

Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 

10 yιldan fazla 0,075 0,087 - 
1-5 yιl arasι - 0,615 0,199 
5-10 yιl arasι 0,615 - 0,012* 

Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 

10 yιldan fazla 0,199 0,012* - 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tek yönlü ANOVA testi sonucunda, çalιşanlarιn kιdemlerine göre anlamlι fark 

olduğu belirlenen bağιmlι değişkenler arasιndaki farkιn hangi gruplardan 

kaynaklandιğιnι belirlemek üzere yapιlan Çoklu Karşιlaştιrma testi sonuçlarιnda da 

(Tablo 42) aşağιdaki bulgular elde edilmiştir: 

• Yönetici yetiştirme ve geliştirme boyutunun algιlanmasιda ikinci ve üçüncü 

gruplar arasιnda anlamlι bir fark (0,048<0,05) olduğu tespit edilmiştir. 5-10 
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yιl arasι çalιşanlar (ort. 4,14), 10 yιldan fazla çalιşanlara (ort. 3,81) göre, iş 

rotasyonunun yönetici yetiştirmede daha etkili olduğunu düşünmektedirler.  

• Monotonluğun azalmasι boyutu ile igili olarak, birinci grupla üçüncü grup 

(0,005<0,05) ve ikinci grupla üçüncü grup (0,008<0,05) arasιnda anlamlι bir 

fark olduğu bulunmuştur. Ortalamalara da bakιldιğιnda, 1-5 yιl arasι 

çalιşanlar (ort. 4,52), 10 yιldan fazla kιdemi olan çalιşanlara (ort. 3,90) göre, 

iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğιna daha fazla katιlmaktadιrlar. Ayrιca, 

yine 5-10 yιl arasι çalιşanlar da (ort. 4,45) 10 yιldan fazla çalιşanlara (ort. 

3,90) oranla, iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğι görüşünü daha fazla 

sahiplenmektedirler.   

• Monotonluğun azalmasι ile ilgili boyuta ilişkin birinci grupla ikinci grup 

arasιnda istatistiksel olarak anlamlι bir fark (0,946>0,05) çιkmamιştιr. 

Ortalamalardan hareket edildiğinde, aralarιndaki farkιn çok fazla olmadιğι da 

görülmektedir (ort1. 4,52 ve ort2. 4,45). 

• İstatistik programιnιn oluşturduğu alt gruplara göre, 1-5 yιl arasι kιdemlilerle 

5-10 yιl arasι kιdemlilerin ilgili boyuta ilişkin olarak tek bir alt gruba dahil 

olabileceği; kιsacasι, iş rotasyonunun monotonluğu azaltmada bu iki grubun 

benzer özellikler gösterdiği gösterilmektedir. 10 yιldan fazla kιdemliler ise, 

iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğι ile ilgili olarak bu iki gruptan ayrι bir 

özellik sergilemektedir.  

• İş rotasyonunun kişisel potansiyeli ortaya çιkardιğι yönünde gruplar arasι 

karşιlaştιrmalara bakιldιğιnda, istatistiksel olarak anlamlι  bir fark 

bulunamamιştιr. Bu noktadan hareketle ortalamalar incelendiğinde, 1-5 yιl 

arasι çalιşanlarιn (ort. 4,04) ve 5-10 yιl arasι çalιşanlarιn (ort. 4,00), 10 

yιldan fazla çalιşanlara (ort. 3,63) göre daha fazla iş rotasyonunun kişisel 

potansiyeli geliştirdiğine katιldιklarι belirlenmiştir. 

• Son olarak, iş rotasyonunun motivasyon, iş tatmini ve performans üzerindeki 

etkisinin hangi gruplar arasιnda farklιlιk gösterdiği incelendiğinde, ikinci 

grupla üçüncü grup arasιnda anlamlι bir fark olduğu tespit edilmiştir 
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(0,012<0,05). 5-10 yιl arasι çalιşanlar (ort. 4,28), 10 yιldan fazla çalιşanlara 

(ort. 3,85) göre, iş rotasyonunun kişisel motivasyonu, iş tatminini ve 

performansι arttιrdιğιnι düşünmektedirler.  

Tek yönlü ANOVA ile ilgili H3 hipotezinde elde edilen sonuçlarι şu şekilde 

özetlemek mümkündür: 

• Çalιşanlarιn kιdemleri, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinden 

yönetici yetiştirme ve geliştirme, monotonluğu azaltma, kişisel potansiyeli 

ortaya çιkarma ve motivasyonu, iş tatminini ve kişisel performansι arttιrma 

ile ilgili tutumlarda farklιlιk yaratmaktadιr. 

• Genel olarak, 10 yιldan fazla kιdemi olan çalιşanlarιn yönetici yetiştirme, 

monotonluğu azaltma ve motivasyonu, iş tatminini ve performansι arttιrma 

boyutlarιnda diğer iki grupla arasιnda anlamlι bir fark olduğu tespit 

edilmiştir.   

• 1-5 yιl ve 5-10 yιl arasι kιdemliler arasιnda bütün tutum boyutlarι 

incelendiğinde anlamlι bir farklιlιk olmadιğι gözlemlenmiştir. 

Ele alιnan 8 bağιmlι değişkenden 4’ünde gruplar arasιnda anlamlι bir farklιlaşma 

görülmektedir. Buna göre çalιşanlarιn kιdemi yönetici yetiştirme ve geliştirme, 

monotonluğun azalmasι, kişisel potansiyelin ortaya çιkmasι ve kişisel motivasyonun, iş 

tatmininin ve performansιn artmasι konusunda farklιlιk göstermekte; iş rotasyonu 

sisteminde memnuniyet duyulmasι, kişisel gelişim, sosyal iletişima alanιnιn genişlemesi 

ve örgütsel bağlιlιk konularιnda farklιlιk göstermemektedir. Bu sonuçlar, H3 hipotezinin 

kιsmen kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadιr. 

9.2.2.3.4. Çalιşanlarιn Pozisyonlarιnda Bulunma Sürelerine Göre İş 

Rotasyonuna İlişkin Tutumlarιndaki Farklιlιk ve 

Benzerlikler 

Çalιşmada iş rotasyonu tutumlarιnda farklιlaşma yarattιğι düşünülerek ele alιnan 

diğer bir bağιmsιz değişken de kendi pozisyonlarιnda geçirdikleri süredir. Bu inceleme 

sonucunda H4 hipotezine ilişkin değerlendirme yapιlabilmektedir.  
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Tablo 43: Çalιşanlarιn Pozisyonlarιnda Bulunma Sürelerine İlişkin  

Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ 1 yιl ve  

daha az 
1-4 yιl  
arasι 

4 yιldan 
 fazla 

Sistemden Memnuniyet 0,980 3,68 3,67 3,64 
Yönetici Yetiştirme  0,050¹ 4,08 4,01 3,64 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,072 4,27 4,18 3,94 
Monotonluğu Azaltma  0,013¹ 4,47 4,15 3,85 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,441 3,87 3,96 3,65 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,147 4,15 4,21 3,79 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,336 4,14 4,11 3,87 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,655 3,86 3,91 3,85 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tablo 43’te görüldüğü gibi çalιşanlarιn çalιştιklarι pozisyonda geçirdikleri 

sürenin iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedefleri ile ilgili tutumlarιnda farklιlιk 

yaratιp yaratmadιğι tek yönlü ANOVA analizi ile incelendiğinde, söz konusu bağιmsιz 

değişkenin “yönetici yetiştirme ve geliştirme” ve “monotonluğu azaltma” boyutlarιnda 

farklιlιk yarattιğι görülmektedir. Bu sonuçlarι aşağιdaki şekilde yorumlamak 

mümkündür: 

• Çalιşanlarιn pozisyonlarιnda bulunduklarι süreye bağlι olarak iş 

rotasyonunun çalιşanlara yönelik hedeflerinden yönetici yetiştirme hedefinin 

algιlanmasιnda (0,05≤0,05) bir fark ortaya çιkmιştιr.  

• Ayrιca, yine p değerleri incelendiğinde, monotonluğun azalmasι boyutunun 

algιlanmasιnda da (0,013<0,05) çalιşanlarιn kendi pozisyonlarιnda 

geçirdikleri sürenin farklιlιk yarattιğι görülmektedir.  

• Diğer boyutlarla ilgili ANOVA sonuçlarιna bakιldιğιnda, p değerleri 

anlamlιlιk düzeyi olan 0,05’ten büyük bulunmuştur. 

Tablo 44: Çalιşanlarιn Pozisyonlarιna Bulunma Sürelerine İlişkin  
Gruplar Arasι Çoklu Karşιlaştιrma Sonuçlarι 

  p-değeri¹ 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler  1 yιl ve  

daha az 
1-4 yιl  
arasι 

4 yιldan 
 fazla 

1 yιl ve daha az - 0,885 0,310 
1-4 yιl arasι 0,885 - 0,432 

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme  

4 yιldan fazla 0,310 0,432 - 
1 yιl ve daha az - 0,144  0,027* 
1-4 yιl arasι 0,144 - 0,453 

Monotonluğu Azaltma 

4 yιldan fazla  0,027* 0,453 - 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 
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Fakat konuya ilişkin olarak yapιlan Çoklu Karşιlaştιrma testi sonuçlarιna (Tablo 

44) göre de aşağιdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

• Aynι pozisyonda bulunma süresine göre yönetici yetiştirme boyutuna ilişkin 

tutumlarda, hangi gruplar arasιnda farklιlιk olduğu istatistiksel olarak 

belirlenememiştir.  

•  “Yönetici yetiştirme ve geliştirme” değişkeninde gruplar arasιndaki 

ortalamalara bakιldιğιnda, 1 yιl ve daha az bir zamandιr kendi görevinde 

çalιşanlar (ort. 4,08) ile 1-4 sene arasι aynι pozisyonda çalιşanlar (ort. 4,01), 

4 yιldan fazla bir süredir aynι pozisyonda çalιşan gruba (ort. 3,64) göre daha 

fazla iş rotasyonunun yönetici yetiştirmeye katkιda bulunduğuna 

katιlmaktadιrlar. Kιsacasι, 4 yιldan daha uzun bir süredir aynι görevde 

çalιşanlarιn, iş rotasyonunun bir yönetici yetiştirme uygulamasι olduğuna 

diğerlerinden daha az katιldιklarι tespit edilmiştir.  

• “Monotonluğu Azaltma” boyutunda elde edilen farklιlιğιn, birinci grupla 

üçüncü grup arasιnda anlamlι olduğu ortaya çιkmaktadιr. Gruplar arasιndaki 

farkιn anlamlιlιk düzeyi 0,027<0,05’tir. Ortalamalar bakιldιğιnda da, 1 yιl ve 

daha az bir süredir aynι pozisyonda çalιşanlarιn (ort. 4,47) 4 yιldan fazla 

zamandιr aynι pozisyonda çalιşanlara (ort. 3,85) göre monotonluğun 

azalmasι boyutuna daha fazla katιldιklarι görülmektedir. 

•  1-4 yιl arasι aynι pozisyonda çalιşanlarιn (ikinci grup) diğer iki grupla 

arasιnda iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğι tutumuna dair istatistiksel 

olarak anlamlι bir fark bulunmamaktadιr.  Bu grubun diğer gruplar ile 

arasιndaki anlamlιlιk düzeyi 0,05’ten büyük çιkmιştιr. Yine ortalamalardan 

hareket edilecek olunursa, 1-4 yιl arasι aynι pozisyonda çalιşanlarιn (ort. 

4,15), 4 yιldan daha fazla bir süredir aynι işte çalιşanlardan (ort. 3,85) daha 

fazla olarak iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğιna katιldιklarι yönünde 

bulgular ortaya çιkmaktadιr. Ancak aynι grup, söz konusu boyut açιsιndan 

birinci grupla karşιlaştιrιldιğιnda (ort. 4,47) ortalamalarιnιn daha düşük 

olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, iş rotasyonunun monotonluğu 
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azalttιğιna en çok katιlan grup, 1 yιldan daha az bir süredir aynι pozisyonda 

çalιşanlardιr. 

Tek yönlü ANOVA analizi ile H4 hipotezi doğrultusunda elde edilen sonuçlar 

aşağιdaki şekilde özetlenebilmektedir: 

• Çalιşanlarιn aynι pozisyonda bulunma süreleri, iş rotasyonunun çalιşanlara 

ilişkin hedeflerinden “yönetici yetiştirme” ve “monontluğu azaltma” bağιmlι 

değişkenlerinde farklιlιk yaratmaktadιr. Diğer tutum boyutlarιnιn 

algιlanmasιnda ele alιnan bağιmsιz değişkene bağlι olarak herhangi bir 

farklιlιk ortaya çιkmamaktadιr.  

• Yönetici yetiştirme tutum boyutunda gruplar arasι anlamlι farklιlιğa 

istatistiksel olarak rastlanmamιştιr. Ortalamalar düzeyinde de, 4 yιldan fazla 

çalιşanlarιn, iş rotasyonunun bir yönetici yetiştirme tekniği olduğuna diğer 

gruplara göre daha az katιldιklarι görülmektedir. 

• Sadece, iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğι yönündeki tutum boyutunda, 

1 yιl ve daha az süredir aynι pozisyonda çalιşanlar ile 4 yιldan daha fazla bir 

süredir aynι pozisyonda çalιşanlar arasιnda anlamlι bir farklιlιk 

bulunmaktadιr.  

• 4 yιldan daha fazla süredir aynι işte çalιşanlar, diğer ilk iki gruba göre iş 

rotasyonunun monotonluğu azalttιğιna daha az katιlmaktadιrlar.  

Görüldüğü gibi, çalιşanlarιn bulunduklarι pozisyonda geçirdikleri süreye göre, iş 

rotasyonu tutumlarιna ilişkin iki boyut üzerinde anlamlι bir farklιlιk görülmektedir. 

Diğer 6 değişkende bulunulan pozisyondaki çalιşma süresinin herhangi anlamlι bir fark 

yaratmadιğι tespit edilmiştir. Dolayιsι ile, H4 hipotezinin kιsmen kabul edilmesi uygun 

olacaktιr.  
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9.2.2.3.5. Çalιşanlarιn Eğitim Durumlarιna ve Dallarιna Göre İş 

Rotasyonuna İlişkin Tutumlarιndaki Farklιlιk ve 

Benzerlikler 

Araştιrma ile ilgili bu kιsιmda çalιşanlarιn eğitim düzeylerine ve eğitim dallarιna 

göre, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflere yönelik tutumlarιnda bir farklιlaşma 

olup olmadιğι ele alιnmaktadιr. Bu kιsιm sonucunda H5 ile H6 hipotezlerine ilişkin 

değerlendirmelere yer verilecektir. Bu bağlamda ilk ele alιnacak konu, çalιşanlarιn 

eğitim düzeyleri ile ilgili durumdur.  

Tablo 45: Çalιşanlarιn Eğitim Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü ANOVA 
Sonuçlarι 

  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ Lise Lisans Lisansüstü 

(Master/Doktora) 
Sistemden Memnuniyet 0,376 3,93 3,61 3,68 
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme  0,005¹ 3,78 3,93 4,29 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,314 4,38 4,14 4,21 
Monotonluğu Azaltma 0,077 4,00 4,18 4,50 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,323 3,75 3,80 4,01 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma  0,006¹ 3,53 4,14 4,31 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,252 3,80 4,09 4,18 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,130 3,30 4,00 3,78 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tablo 45’te görüldüğü gibi, çalιşanlarιn eğitim durumlarι, “yönetici yetiştirme 

ve geliştirme” ve “sosyal iletişim alanι yaratma” hedeflerinin algιlanmasιnda farklιlιk 

yaratmaktadιr. Bu sonucu şu şekilde özetlemek mümkündür: 

• İş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιnιn eğitim 

düzeyleri doğrultusunda bir farklιlιk ortaya çιkarιp çιkarmadιğι p değerleri 

üzerinden incelendiğinde, sadece yönetici yetiştirme ve geliştirme 

(0,005<0,05) ve sosyal iletişim alanι yaratma (0,006<0,05) hedeflerinde bir 

farklιlιk olduğu tespit edilmiştir.  

• Söz konusu diğer hedeflerin p değerleri 0,05’ten büyük çιktιğι için, bu 

hedeflerin algιlanma düzeyleri, çalιşanlarιn farklι eğitim seviyeleri bazιnda 

anlamlι bir farklιlιk göstermemektedir.  
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Tablo 46: Çalιşanlarιn Eğitim Düzeylerine İlişkin  

Gruplar Arasι Çoklu Karşιlaştιrma Sonuçlarι 
  p-değeri¹ 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler  Lise Lisans Lisansüstü 

 
Lise - 0,769 0,052 
Lisans 0,769 - 0,015* 

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 

Lisansüstü 0,052 0,015* - 
Lise - 0,030* 0,006* 
Lisans 0,030* - 0,515 

Sosyal İletişim Alanι Yaratma 

Lisansüstü 0,006* 0,515 - 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Çalιşanlarιn eğitim durumlarιnιn iş rotasyonunun “yönetici yetiştirme ve 

geliştirme” ve “sosyal iletişim alanι yaratma”  boyutlarιna ait tutumlarιndaki farklιlιğιn, 

hangi gruplar arasιnda olduğunu tespit etmek amacιyla yapιlan  Çoklu Karşιlaştιrma 

testi sonuçlarι da söz konusu gruplar arasι farklιlιğιn istatistiksel olarak anlamlι 

olduğunu ortaya koymaktadιr. Buna bağlι olarak aşağιdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

• Yönetici yetiştirme boyutu ile ilgili olarak, ikinci grup ve üçüncü gruplar 

arasιnda anlamlι bir farklιlιğa rastlanmιştιr. Bu iki grup arasιndaki farkιn 

anlamlιlιk düzeyi, 0,015<0,05’tir.   

• Bu sonucu ortalamalara bakarak şu şekilde yorumlamak da mümkündür; 

Lisansüstü eğitim yapmιş olanlar (ort. 4,29), sadece üniversite eğitimi almιş 

çalιşanlara (ort. 3,93) göre, iş rotasyonunun bir yönetici yetiştirme 

uygulamasι olduğuna daha fazla katιlmaktadιrlar. 

• Yine ortalamalardan hareket edilecek olunursa, lisanüstü mezunlarιnιn (ort. 

4,29), lise ve dengi okul mezunlarιndan (ort. 3,78) daha yoğun olarak iş 

rotasyonunun yönetici yetiştirme ve geliştirme hedefine inandιklarι ortaya 

çιkmaktadιr. Ancak aralarιndaki bu fark istatistiksel olarak anlamlι 

çιkmamιştιr. Bu farkιn tesadüflerden kaynaklandιğι söylenebilir.  

• Elde edilen diğer bir sonuç da, sosyal iletişim alanι yaratma hedefinin 

algιlanmasιnda birinci grupla, hem ikinci grup (0,030<0,05) arasιnda hem de 

üçüncü grup (0,006<0,05) arasιnda istatistiksel olarak anlamlι bir farklιlιğιn 

bulunmasιdιr. Ancak, ikinci grup ile üçüncü grup arasιnda (0,515>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlι bir farklιlιğa rastlanmamιştιr.  
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• Bu sonuca dair ortalamalara da bakιldιğιnda, lise mezunlarι (ort. 3,53) lisans 

mezunlarιndan (ort. 4,14) daha az olarak iş rotasyonunun sosyal iletişim 

alanι yarattιğι görüşünü benimsemektedirler. 

• Aynι konuya ilişkin olarak verilebilecek diğer bir bulgu da, yine lise 

mezunlarιnιn (ort. 3,53), lisansüstü mezunlarιna (ort. 4,31) göre iş 

rotasyonunun sosyal iletişim alanι yarattιğι yönünü daha az 

sahiplenmeleridir. 

• İş rotasyonunun sosyal iletişim alanι yarattιğι yönünde lisans mezunlarι ile 

lisansüstü mezunlarι arasιnda istatistiksel olarak anlamlι bir farklιlιğa 

rastlanmamιştιr. Ortalamalar açιsιndan da çok fazla bir farklιlιk 

görülmemektedir. 

 Tek yönlü ANOVA analizi ile H4 hipotezi doğrultusunda elde edilen bulgulara 

ilişkin sonuç olarak aşağιdaki tespitler yapιlabilinir: 

• Çalιşanlarιn iş rotasyonunun yönetici yetiştirme modeli olduğu ve bir sosyal 

iletişim alanι yaratma imkanι sağladιğι yönündeki görüşleri, eğitim 

durumlarιndan etkilenmektedir.  

• İş rotasyonunun yönetici yetiştirmeye katkιda bulunduğu yönündeki görüşe 

ilişkin olarak lisans grubu ile lisansüstü grubu arasιnda anlamlι bir fark 

bulunmaktadιr.  

• İş rotasyonunun sosyal iletişim alanι yarattιğι ile ilgili olarak, lise mezunu 

grubunun diğer gruplarla arasιnda anlamlι farklιlιklar çιkmιştιr.  

• İş rotasyonunun sosyal iletişim alanιnι geliştirdiğine, lisans ve lisansüstü 

eğitimi alan çalιşanlar en çok katιlan grup olmuştur.  

• Lisansüstü ve lisans gruplarι arasιnda sosyal iletişim boyutunun 

algιlanmasιna yönelik anlamlι bir farklιlιğa rastlanmamιştιr. 

Çalιşanlarιn eğitim durumlarιnιn iş rotasyonu tutumlarιnda farklιlaşma yaratιp 

yaratmadιğι yönünde elde edilen tespitlerde ele alιnan 8 bağιmlι değişkenin sadece 2 

değişkeninde farklιlιk yarattιğι ortaya çιkmιştιr. Bu iki değişkenin de araştιrma 



 251

modelinde ve bulgularιnda önemli bir sonuç yarattιğιna inanιlmaktadιr. Dolayιsιyla H5 

hipotezi kιsmen kabul edilmektedir.  

Araştιrmada çalιşanlarιn eğitimleri ile ilgili olarak ele alιnan diğer bir nokta da, 

çalιşanlarιn eğitim gördükleri bilim dalιnιn iş rotasyonu tutumlarιnda farklιlιk yaratιp 

yaratmadιğιdιr. Bununla ilgili sonuçlar Tablo 47’de verilmektedir. Genel olarak 

bakιldιğιnda da, tek yönlü ANOVA testi sonuçlarιna göre gruplar arasιnda anlamlι bir 

farklιlιk olmadιğι görülmektedir. Bütün p-değerleri 0,05’ten büyük olduklarιndan, 

çalιşanlarιn eğitim dallarιnιn iş rotasyonu tutumlarιnι farklιlaştιrmamaktadιr 

denilebilinir. 

Tablo 47: Çalιşanlarιn Eğitim Dallarιna İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ Müh. İşletme-

İktisat 
Hukuk 
Sosyal 

Bilimler 

Diğer 

Sistemden Memnuniyet 0,271 3,62 3,92 3,22 3,61 
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 0,718 4,05 4,18 4,17 3,91 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,516 4,17 4,25 4,44 4,02 
Monotonluğu Azaltma 0,888 4,27 4,41 4,50 4,33 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,171 3,83 4,24 3,83 3,72 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,313 4,23 4,16 4,11 3,78 
Motivasyon,İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,299 4,05 4,29 4,44 4,26 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,545 3,94 3,76 4,67 3,78 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Bu sonuçlara göre, tek yönlü ANOVA analizi ile H6 hipotezi doğrultusunda elde 

edilen bulgularla aşağιdaki tespitler yapιlabilinir: 

• Çalιşanlarιn eğitim gördüğü dallara göre iş rotasyonuna ilişkin tutumlarι 

farklιlaşmamaktadιr. 

Eğitim konusu ile ilgili son olarak gerçekleştirilen eğitim dalιnιn çalιşanlarιn iş 

rotasyonu tutumlarιnι farklιlaştιrmasι yönündeki incelemede, ilgili 8 değişkenin 

hepsinde bir farklιlιk ortaya çιkmadιğι tespit edilmiştir. Bu nedenle H6 hipotezinin red 

edilmesinin uygun olacağι düşünülmektedir.  

9.2.2.3.6. Çalιşanlarιn Yaşlarιna Göre İş Rotasyonuna İlişkin 

Tutumlarιndaki  Farklιlιk ve Benzerlikler 

Araştιrmada, çalιşanlarιn özelliklerine bağlι olarak iş rotasyonu tutumlarιnιn 

farklιlaşιp farklιlaşmadιğιnι ortaya çιkarmaya yönelik yapιlan analizlerden bir tanesi de 
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çalιşanlarιn yaşlarιnιn bağιmlι değişkenler üzerinde farklιlaşma yaratιp yaratmadιğι 

konusudur.  

Tablo 48: Çalιşanlarιn Yaşlarιna İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ 30 yaş ve 

 altι 
30-40 yaş  

arasι 
40 yaş 
 üstü 

Sistemden Memnuniyet 0,213 3,77 3,80 3,47 
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme  0,039¹ 4,02 4,11 3,66 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl.  0,023¹ 4,19 4,29 3,94 
Monotonluğu Azaltma  0,040¹ 4,47 4,27 3,85 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,135 4,08 3,88 3,56 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,886 4,04 4,14 4,12 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,089 4,11 4,11 3,75 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,877 3,89 3,73 3,76 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tablo 48’e bakιldιğιnda çalιşanlarιn yaşlarιnιn üç değişken üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlι farklιlιklar yarattιğι görülmektedir. Bu farklar şu şekilde yorumlanabilir: 

• Yaşιn, iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerin algιlanmasιna 

yansιmasιna bağlι olarak ortaya çιkan farklιlιklara bakιldιğιnda, “yönetici 

yetiştirme ve geliştirme” boyutunda (0,039<0,05) anlamlι bir farklιlιk olduğu 

ortaya çιkmaktadιr. 

•  Ayrιca çalιşanlarιn yaşlarι itibariyle, “kişisel gelişim ve kariyer planlama 

sağlama” hedefinin algιlanmasιnda (0,023<0,05) anlamlι bir farklιlιk 

gösterdiği sonucuna da ulaşιlmιştιr.  

• Son olarak, yaş bağιmsιz değişkeninin “monotonluğun azalmasι” boyutunda 

istatiksel olarak (0,040<0,05) anlamlι bir farklιlιk yarattιğι ortaya 

koyulmaktadιr.  

Tablo 49: Çalιşanlarιn Yaşlarιna İlişkin  
Gruplar Arasι Çoklu Karşιlaştιrma Sonuçlarι 

  p-değeri¹ 
 

İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler  30 yaş ve  altι 30-40 yaş arasι 40 yaş  üstü 
30 yaş ve altι - 0,911 0,458 
30-40 yaş arasι 0,911 - 0,182 

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 

40 yaş üstü 0,458 0,182 - 
30 yaş ve altι - 0,810 0,463 
30-40 yaş arasι 0,810 - 0,081 

Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 

40 yaş üstü 0,463 0,081 - 
30 yaş ve altι - 0,649 0,67 
30-40 yaş arasι 0,649 - 0,184 

Monotonluğu Azaltma 

40 yaş üstü 0,067 0,184 - 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 
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Yönetici yetiştirme ve geliştirme, kişisel gelişimi sağlama ve monotonluğu 

azaltma boyutlarιnda çalιşanlardaki farklι yaş gruplarι farklιlιk yaratmaktadιr. 

Yukarιdaki sonuçlara göre elde edilen Çoklu Karşιlaştιrma testi sonuçlarιna ilişkin 

(Tablo 49) yorumlar da aşağιda verilmektedir: 

• Tablo 49’daki sonuçlara göre her üç bağιmlι değişken için hangi yaş gruplarι 

arasιnda anlamlι fark olduğu istatistiksel olarak saptanamamιştιr. Bu üç 

boyutla ilgili sadece ortalamalar bazιnda yorum yapmak mümkündür. 

Ortalamalar arasιndaki farkιn tesadüflerden kaynaklandιğι söylenebilir. 

• İş rotasyonunun yönetici yetiştirme yönü ile ilgili olarak üç yaş grubu 

arasιnda anlamlι bir faklιlιğa rastlanmamιştιr. 30 yaş ve altι grup (ort. 4,02) 

ile 30-40 yaş grubu (ort. 4,11), 40 yaş ve üstü grubuna (ort. 3,66)  oranla iş 

rotasyonunun yönetici yetiştirmeye katkιda bulunduğuna daha fazla 

katιlmaktadιrlar. 

• İş rotasyonunun kişisel gelişim ve kariyer planlama sağlama yönü ile ilgili 

olarak üç yaş grubu arasιnda anlamlι bir faklιlιğa rastlanmamιştιr. 30 yaş ve 

altι grup (ort. 4,19) ile 30-40 yaş grubu (ort. 4,29), 40 yaş üstü gruba (ort. 

3,94) göre nispeten iş rotasyonunun kişisel gelişime ve kariyer planlamaya 

katkιda bulunduğu görüşünü daha fazla desteklemektedirler. 

• İş rotasyonunun monotonluğu azaltma yönü ile ilgili olarak üç yaş grubu 

arasιnda anlamlι bir faklιlιğa rastlanmamιştιr. 30 yaş ve altι grup (ort. 4,47),  

30-40 yaş gruba (ort. 4,27) ve 40 yaş üstü gruba (ort. 3,85) göre, iş 

rotasyonunun monotonluğu azalttιğι boyutuna daha fazla katιlmaktadιrlar. 

 Tek yönlü ANOVA analizi ile H7 hipotezine yönelik elde edilen bulgular 

doğrultusunda aşağιdaki tespitler yapιlabilinir: 

• Çalιşanlarιn iş rotasyonunun yönetici yetiştirme, kişisel gelişimi sağlama 

modeli olduğu ve monotonluğu azaltma imkanι sağladιğι yönündeki 

görüşleri yaş gruplarιna göre farklιlιk göstermektedir.  

• Ancak bu farklιlιğιn hangi gruplar arasιnda ortaya çιktιğι istatistiksel olarak 

görülememekle birlikte, eldeki ortalama değerler ele alιndιğιnda, 30-40 yaş 
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arasι grup, iş rotasyonunun yönetici yetiştirme ve kişisel gelişim ve kariyer 

planlama sağlama boyutuna diğer gruplara göre daha fazla katιlan grup 

olmuştur.  

• İş rotasyonunun monotonluğu azalttιğι yönünde de 30 yaş ve altι yaş grubun 

en fazla olumlu tutum sergileyen grup olduğu tespit edilmiştir.  

H7 hipotezine ilişkin gerçekleştirilen ANOVA analizinin sonuçlarιna göre, 

çalιşanlarιn yaşlarιnιn sadee 3 tane iş rotasyonu tutumunda farklιlιk yarattιğι ortaya 

çιkmaktadιr. Bu iş rotasyonu tutumlarι ile ilgili bağιmlι değişkenler, yönetici yetiştirme, 

kişisel gelişim sağlama ve kariyer planlama ve monotonluğu azaltmadιr. Dolayιsι ile yaş 

gruplarιnιn araştιrma modelinde yer alan üç önemli bağιmlι değişkende bir farklιlιk 

yarattιğι göz önüne alιndιğιnda H7 hipotezinin kιsmen kabul edilmesinin uygun olacağι 

söylenebilir.  

9.2.2.3.7. Çalιşanlarιn Cinsiyetlerine Göre İş Rotasyonu 

Tutumlarιna İlişkin  Farklιlιk ve Benzerlikler 

Son olarak çalιşanlarιn cinsiyetlerinin iş rotasyonu tutumlarιnda farklιlιk yaratιp 

yaratmadιğι incelendiğinde, tek yönlü ANOVA testi sonuçlarιna göre p-değerlerinde 

gruplar arasιnda anlamlι bir farklιlιğιn olmadιğι görülmektedir. Tablo 50’deki değerlere 

bakιldιğιnda şu sonuçlara varmak mümkündür: 

• Boyutlara ait bütün p değerleri, 0,05 anlamlιlιk seviyesinde, bu değerin 

üstünde çιkmιşlardιr. 

• Ortalamalara bakιldιğιnda da iki grup arasιnda çok fazla bir farkιn olmadιğι 

görülmektedir.  

Tablo 50: Çalιşanlarιn Cinsiyetlerine İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçlarι 
  Ortalamalar 
İş Rotasyonu Hedeflerine İlişkin Ana Değişkenler p-değeri¹ Kadιn  Erkek 
Sistemden Memnuniyet 0,671 3,71 3,65 
Yönetici Yetiştirme 0,980 4,04 4,04 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve Kariyer Pl. 0,574 4,23 4,17 
Monotonluğu Azaltma 0,846 4,25 4,28 
Kişisel Potansiyeli Ortaya Çιkarma 0,893 3,86 3,88 
Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,764 4,11 4,15 
Motivasyon, İş Tatmini, Kişisel Performansι Arttιrma 0,462 4,17 4,06 
Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,656 3,93 3,82 

¹ Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 
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H8 hipotezine ilişkin olarak gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA analizlerinin 

sonuçlarιna göre, çalιşanlarιn cinsiyetleri  iş rotasyonu tutumlarιna ilişkin 8 değişkende 

farklιlιk yaratmamaktadιr. Dolayιsιyla çalιşanlarιn cinsiyetlerinin iş rotasyonu 

tutumlarιnι farklιlaştιrmadιğι söylenebilir. Bu nedenle H8 hipotezinin red edilmesi 

uygun olmaktadιr.  

9.2.2.4. Çalιşanlarιn İş Rotasyonunun Çalιşanlara İlişkin Hedeflerine 
Yönelik Tutumlarιnιn İş Rotasyonu Sisteminden 
Memnuniyetlerine İlişkin Tutumlarιndaki Etkilerine Yönelik 
Bulgular 

Araştιrmanιn bu bölümünde, çalιşanlarιn çalιşanlara ilişkin hedeflere yönelik 

tutumlarιnιn, firmalarιnda uygulanan iş rotasyonu sisteminden duyduklarι memnuniyete 

ilişkin tutumlarιndaki etkileri araştιrιlmaya çalιşιlacaktιr. Diğer bir deyişle, çalιşanlara 

ilişkin hedefler altιnda belirtilen boyutlarιn (kişisel gelişimi sağlamak, yönetici 

yetiştirme ve geliştirme, monotonluğu azaltma, kişisel potansiyeli ortaya çιkarma, 

sosyal iletişim alanιnι geliştirme, motivasyon, iş tatmini ve kişisel performansι arttιrma, 

örgütsel bağlιlιğι arttιrma) her birinin veya hepsinin iş rotasyonu sisteminden duyulan 

memnuniyeti ne kadar etkilediği ölçülmek istenmektedir. Bu etkiyi ortaya çιkarmak için 

Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanιlmιştιr. Belirtilen bağιmsιz değişkenlerin 

(hepsinin ya da bir kaçιnιn) bağιmlι değişken üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi 

halinde, iş rotasyonu konusunda çalιşanlarca hangi boyutlardan duyulan tatminin iş 

rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyeti daha fazla arttιracağι varsayιlmaktadιr. 

Buna ilişkin veriler, bulgular ve yorumlarι aşağιda yer almaktadιr.  

Tablo 51: Çalιşanlara İlişkin Hedeflerle İş Rotasyonu Sisteminden Duyulan 
Memnuniyet İlişkisi Korelasyon Analizi Sonuçlarι  

Pearson Korelasyon  
N=104 

Ort. SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1-Sistemden Memnuniyet 3,66 0,675 1,000 0,368 0,356 0,268 0,366 0,124 0,292 0,374 
2-Yönetici Yetiştirme ve Gel. 4,03 0,594 0,368 1,000 0,558 0,526 0,607 0,568 0,666 0,534 
3-Kişisel Gelişimi Sağlama 
ve Kariyer Pl. 

4,19 0,464 0,356 0,558 1,000 0,532 0,366 0,401 0,477 0,388 

4-Monotonluğu Azaltma 4,27 0,779 0,268 0,526 0,532 1,000 0,315 0,579 0,767 0,448 
5-Kişisel Potansiyeli  
Ortaya Çιkarma 

3,87 0,700 0,366 0,607 0,366 0,315 1,000 0,325 0,478 0,432 

6-Sosyal İletişim Alanι 
Yaratma 

4,13 0,682 0,124 0,568 0,401 0,579 0,325 1,000 0,599 0,486 

7-Motivasyon, İş Tatmini,  
Kişisel Performansι Arttιrma 

4,10 0,628 0,292 0,666 0,477 0,767 0,478 0,599 1,000 0,612 

8-Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 3,85 1,041 0,374 0,534 0,388 0,448 0,432 0,486 0,612 1,000 

 Anlamlιlιk düzeyi α = 0,01 
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Yukarιdaki tablodaki korelasyon analizi sonuçlarι çoklu bağιntι probleminin 

olmadιğιnι göstermektedir. Modelde 0,80 değeri ve üzerinde korelasyon katsayιsι 

mevcut değildir.  

Tablo 52: Çalιşanlara İlişkin Hedeflerle İş Rotasyonu Sisteminden Duyulan 
Memnuniyet İlişkisi Katsayι Sonuçlarι 

 Beta t p 
Yönetici Yetiştirme 0,047 0,360 0,720 
Kişisel Gelişimi Sağlama ve 
Kariyer Pl. 

0,201 2,039 0,044* 

Monotonluğu Azaltma 0,006 0,058 0,954 
Kişisel Potansiyeli  
Ortaya Çιkarma 

0,203 2,013 0,047* 

Sosyal İletişim Alanι Yaratma 0,176 1,689 0,094 
Motivasyon, İş Tatmini,  
Kişisel Performansι Arttιrma 

0,054 0,446 0,657 

Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma 0,209 2,053 0,043* 

  Anlamlιlιk düzeyi α = 0.05 

Tablo 53: Çalιşan İlişkin Hedeflerle İş Rotasyonu Sisteminden Duyulan 
Memnuniyet İlişkisi Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçlarι 

 R R² Düzeltilmiş R² F Değeri B t p D.W.  
Değeri 

Sistemden Memnuniyet 0,473 0,224 0,200 9,603 
(p=0,000)* 

1,162 2,076 0,040 1,824 

Kişisel Gelişimi Sağlama ve 
Kariyer Pl. 

- - - - 0,195 2,039 0,044* - 

Kişisel Potansiyeli  
Ortaya Çιkarma 

- - - - 0,292 2,013 0,047* - 

Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrma - - - - 0,135 2,053 0,043* - 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile ilgili bulgularιn gösterildiği tabloya 

(Tablo 53) ilk olarak bakιldιğιnda ANOVA sonucuna bağlι olarak ortaya çιkan F değeri 

ile (9,603, 0,000<0,05) modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlι olduğu 

görülmektedir. Daha sonra, Tablo 53’te D.W. testi sonucuna bakιldιğιnda da 

(1,5<1,824<2,5) modelde otokorelasyon olmadιğι tespit edilmiştir. Daha önce de 

bahsedildiği üzere, otokorelasyon istenmeyen bir durumdur. Bu önkoşul, ilgili değer ile 

yerine getirilmiştir. Tablo 53’te modelde yer alan iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin 

hedeflerine ait tüm değişkenler görülmemektedir. Herbir değişkenin var olmasι modelin 

gücünü etkilemektedir ancak daha önce de belirtildiği üzere, Stepwise yönteminin 

seçilmesi(modele girecek değişkenlerin seçimi) ile her değişken modele sιrayla 

eklenmiş ve önemli derecede katkι sağlayan değişkenler modelde tutulmuştur. Buradaki 

diğer bir neden de, bir bağιmsιz değişkenin diğerinden daha önemli olabileceğinin 
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düşünülmesidir.466 R² değeri (0,224) bağιmlι değişkenin %22,4’lük kιsmιnιn bağιmsιz 

değişkenler tarafιndan açιklandιğιnι göstermektedir. Kιsacasι, iş rotasyonu 

uygulamasιndan duyulan memnuniyet bağιmlι değişkendeki değişimin %22,4’ünün 

yukarιdaki tabloda p değerleri 0,05’in altιnda çιkan kişisel gelişimi sağlama (t=2,039 ; 

0,044<0,05), kişisel potansiyeli ortaya çιkarma (t=2,013 ; 0,047<0,05) ve örgütsel 

bağlιlιğι arttιrma (t=2,053 ; 0,043<0,05) değişkenleri tarafιndan açιklandιğι sonucuna 

ulaşιlmaktadιr. Diğer bağιmsιz değişkenlerin bağιmlι değişken üzerinde etkili olup 

olmadιklarιna bakιldιğιnda, ilgili değerler incelenmiş ve yönetici yetiştirme (t=0,360 ; 

0,720>0,05), monotonluğu azaltma (t=0,058 ; 0,954>0,05), sosyal iletişim alanι yaratma 

(t=1,689 ; 0,094>0,05) ve motivasyon, iş tatmini ve kişisel performansι arttιrma 

(t=0,446 ; 0,657>0,05) değişkenlerinin iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyet 

üzerinde diğerleri kadar etkili olmadιklarι görülmüştür. Söz konusu bu bağιmsιz 

değişkenlerin iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyette etkili olmadιklarι t 

değerleri ile de ortaya konmuştur. Tablo 53’te iş rotasyonu sisteminden duyulan 

memnuniyet üzerinde etkili olduğu belirlenen bağιmsιz değişkenlerin ilgili Beta 

değerlerine (göreli etki değerine) bakιldιğιnda öncelikle kişisel potansiyeli ortaya 

çιkarmanιn (0,292) birinci derecede, kişisel gelişimi sağlamanιn ikinci derecede (0,195) 

ve son olarak örgütsel bağlιlιğι arttιrmanιn üçüncü derecede (0,135) etkili olduğu 

verilerine ulaşιmιştιr. Yine tablodan görüleceği gibi, sabit terim 1,162 olarak 

bulunmuştur. Bunun anlamι, kişisel gelişimi sağlama, kişisel potansiyeli ortaya çιkarma 

ve örgütsel bağlιlιğι arttιrma değişkenlerinden duyulan memnuniyet sιfιr dahi olsa, 

çalιşanlar iş rotasyonundan 1,162’lik bir memnuniyet duymaktadιrlar. Kişisel 

gelişimden duyulan memnununiyetteki bir birimlik artιş -diğer değişkenler sabit 

tutulduğu sürece- iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyeti 0,195 birim; kişisel 

potansiyeli ortaya çιkarmadan duyulan memnuniyetteki bir birimlik artιş 0,292 birim; 

ve son olarak, örgütsel bağlιlιğι arttιrmadan duyulan memuniyetteki bir birimlik artιş  iş 

rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyeti 0,135 birim arttιrmaktadιr.  

Yapιlan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarιna genel olarak 

bakιldιğιnda, iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyet üzerinde sadece kişisel 

                                                 
466 Kalaycι, a.g.e., s. 260. 
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gelişimi sağlama, kişisel potansiyeli arttιrma ve örgütsel bağlιlιğι arttιrma bağιmsιz 

değişkenlerinin etki yarattιğι bulgusuna ulaşιlmιştιr. Modelde yer alan diğer bağιmsιz 

değişkenlerin iş rotasyonu sisteminden duyulan memnuniyet üzerinde çok fazla etkili 

olmadιğι araştιrmanιn sonucunda elde edilmiştir. Bunun sonucunda H9 hipotezini 

tamamen red etmek uygun olmamaktadιr. Denilebilir ki, sadece kişisel gelişimi 

sağlama, kişisel potansiyeli ve örgütsel bağlιlιğι arttιrma boyutlarιndan duyulan 

memnuniyet açιsιndan çalιşanlarιn iş rotasyonu sisteminden memnun olduklarι kabul 

edilebilinir. 

9.2.2.5. Araştιrma Kapsamιndaki Çalιşanlara Uygulanan İş 

Rotasyonu Planlarιna Yönelik Bulgular 

Anket çalιşmasιnιn bu bölümünde en az bir kere iş rotasyonu deneyimi geçirmiş 

çalιşanlara bu zamana kadar katιldιklarι iş rotasyonu planlarι sorulmuştur. Öncelikle 

kişilerin firmada çalιşma hayatιna başladιklarι ilk iş ve pozisyonlarι ortaya çιkartιlmιş, 

daha sonra da sιrasιyla hangi bölüm ve görevlerde ne kadar süre ile bulunduklarι tespit 

edilmiştir. Buradaki amaçlardan bir tanesi, firmalarιn daha çok bölüm içi iş rotasyonu 

uygulamasι mι yaptιğι yoksa çalιşanlarιna farklι bölümlerde çalιşma imkanlarι da 

verdiği midir. Burada daha çok teknik ve ticari bölümler arasιnda da bir alιşveriş olup 

olmadιğι incelenmeye çalιşιlmιştιr.  

Aşağιdaki tabloda da (Tablo 54) araştιrma kapsamιndaki firmalarιn iş rotasyonu 

programlarιna bağlι olarak çalιşanlarιnι kaç kere rotasyona tabi tuttuklarι 

gözükmektedir. Bilindiği gibi çalιşanlar seçilme kriteri olarak da sağlanmιş bulunan en 

az bir kere iş rotasyonuna tabi tutulma şartιnι gerçekleştirmektedirler. Bunun yanιnda 46 

çalιşan bir kere iş rotasyonu deneyiminin dιşιnda ikinci bir iş rotasyonu deneyimi 

yaşadιklarιnι; 26 kişi 3 kere, 7 çalιşan 4 kere ve son olarak 3 çalιşan da 5 kere iş 

rotasyonu deneyimi yaşadιğιnι belirtmişlerdir. Kιsacasι, çalιşanlarιn %48,3’ünün bir iş 

rotasyonu; %22,4’ünün iki iş rotasyonu; %21,3’ünün 3 iş rotasyonu; %4,4’ünün dört iş 

rotasyonu ve %3,6’sιnιn beş iş rotasyonu deneyimine sahip olduklarι söylenebilir. Bu 

da, çalιşanlarιn yarιdan fazlasιnιn birden fazla iş rotasyonu deneyimine sahip  

olduklarιnι ve anket sonuçlarι ile ilgili doğru değerlere ulaşιlabildiğini göstermektedir. 

Buradaki veriler, çalιşmanιn ikinci bölümünde yer alan iş rotasyonu oranι denklemine 
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yerleştirildiğinde araştιrma kapsamιna ait firmalarιn iş rotasyonu oranι 1,35 

çιkmaktadιr.  

Tablo 54: Çalιşanlarιn İş Rotasyonuna Tabi Tutulma Sayιlarιnιn Dağιlιmι 

Aşağιdaki Tablo’da (Tablo 55) firmalarιn uygulamιş olduklarι belirlenen iş 

rotasyonu programlarι dahilinde her bir program için ortalama kaç yιl süre bekledikleri 

gösterilmektedir. Araştιrma kapsamιndaki firmalar, çalιşanlarι işe başladιklarιndan 

sonra ilk kez rotasyona tabi tutmak için 3,4 sene; ikinci rotasyon programι için 2,8 sene; 

üçüncü rotasyon programι için 2,5 sene; dördüncü rotasyonu programι için 1,8 yιl ve 

beşinci rotasyonu programι için de ortalama 1,6 yιl süre geçmesini beklemektedirler. 

Görüldüğü gibi, rotasyon uygulamalarιnιn sayιsι arttιkça; kişiler daha tecrübe 

kazandιkça ve ilerki kariyer programlarιna geçildikçe çalιşanlar için bekleme süresi 

daha da kιsalmaktadιr. İlk işe başladιktan sonra birinci rotasyon programι için beklenen 

3,4 sene literatürdeki uygulamalara benzerlik göstermektedir. Diğer sürelerdeki azalιşιn 

da yine beklenen ve rastlanan değerler dahilinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 55: Herbir Rotasyon Programι İçin Beklenen Yιl Süresi 

 

 

 

Aşağιdaki Tablo’da da (Tablo 56) çalιşanlarιn iş rotasyonu programlarι hakkιnda 

elde edilen bilgiler ιşιğιnda firmalarιn ne tip iş rotasyonu türleri uyguladιklarι ortaya 

çιkarιlmaya çalιşιlmιştιr.  

 

 

 

  f % 
1 Kere Rotasyona Tabi Tutulmuş Çalιşan Sayιsι 43 48,3 
2 Kere Rotasyona Tabi Tutulmuş Çalιşan Sayιsι 20 22,4 
3 Kere Rotasyona Tabi Tutulmuş Çalιşan Sayιsι 19 21,3 
4 Kere Rotasyona Tabi Tutulmuş Çalιşan Sayιsι 4 4,4 

Rotasyon Programlarιna Dahil 
Edilmiş Çalιşan Sayιlarι 

5 Kere Rotasyona Tabi Tutulmuş Çalιşan Sayιsι 3 3,6 
Toplam  89 100 

  Ortalama Yιl  
Süresi 

1.Rotasyon Programι İçin 3,4 yιl 
2.Rotasyon Programι İçin 2,8  yιl 
3.Rotasyon Programι İçin 2,5  yιl 
4.Rotasyon Programι İçin 1,8  yιl 

Rotasyon Programlarιna Dahil 
Edilmiş 
Çalιşanlarιn  Ortalama 
Rotasyon Edilme Yιlllarι 

5.Rotasyon Programι İçin 1,6  yιl 
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Tablo 56: Araştιrma Kapsamιndaki Firmalarιn İş Rotasyonu Uygulama Türleri 

  f % 
Aynι Departman İçinde Kalan 49 55,0 
Aynι Bölüm İçinde Farklι Departmana Geçen 19 21,4 

İlk Rotasyon 
(89 Kişi İçinde) 

Ticari/Teknik Bölüm Değişikliği Yaşayan 21 23,6 
Aynι Departman İçinde Kalan 22 48,0 
Aynι Bölüm İçinde Farklι Departmana Geçen 9 20,0 

İkinci Rotasyon 
(46 Kişi İçinde) 

Ticari/Teknik Bölüm Değişikliği Yaşayan 15 32,0 
Aynι Departman İçinde Kalan 14 53,8 
Aynι Bölüm İçinde Farklι Departmana Geçen 7 27,0 

Üçüncü Rotasyon 
(26 Kişi İçinde) 

Ticari/Teknik Bölüm Değişikliği Yaşayan 5 19,2 
Aynι Departman İçinde Kalan 6 85,7 
Aynι Bölüm İçinde Farklι Departmana Geçen 1 14,3 

Dördüncü Rotasyon 
(7 Kişi İçinde) 

Ticari/Teknik Bölüm Değişikliği Yaşayan - - 
Aynι Departman İçinde Kalan 2 66,6 
Aynι Bölüm İçinde Farklι Departmana Geçen - - 

Beşinci Rotasyon 
(3 Kişi İçinde) 

Ticari/Teknik Bölüm Değişikliği Yaşayan 1 33,4 

Tablo incelendiğinde, ilk rotasyonu uygulamasιnda 89 çalιşanιn %55’i aynι 

departman içerisinde farklι bir görevde iş rotasyonuna tabi tutulmuşken; %21,4’ü ticari 

ya da teknik bölüm değişikliği yapmadan farklι departmanlara geçiş yapmιştιr. 

Çalιşanlarιn %23,6’si sözü edilen bölümlerden farklι bölümlere geçerek (ticari 

bölümden teknik bölüme ya da teknik bölümden ticari bölüme) iş rotasyonuna tabi 

tutulmuşlardιr. İkinci bir iş rotasyonu programιna tabi tutulan 46 kişinin %48’i yine 

aynι departman içerisinde kalarak iş rotasyonuna tabi tutulmuşlarsa da, %20’si aynι 

bölüm içerisinde kalarak farklι departmanlardaki görevlerde çalιşmιşlardιr. Hem bölüm 

değişikliği yapan hem de departman değişikliği yapmιş olan 46 kişi içerisindeki 

çalιşanlarιn oranι %32’dir. Asιl teknik ve ticari bölüm arasιndaki hareketliliği bu ikinci 

rotasyon programιnda görmek mümkündür. Üçüncü rotasyonu programlarιna 

bakιldιğιnda sadece 26 çalιşanιn bu rotasyonu programιna dahil edildiği ve bunlarιn 

%53,8’inin aynι departman içerisinde farklι bir göreve geçtikleri görülmektedir. 

%27’sinin bir bölüm değişikliği yapmadan farklι bir departmana geçtiği; %19,2’sinin de 

ticari ve teknik bölüm değişikliği yapmak suretiyle rotasyona tabi tutulduklarι 

görülmektedir. Araştιrma kapsamιndaki toplam beş firmada toplam 7 kişinin dördüncü 

bir iş rotasyonu programιna daha dahil edildiği tespit edilmiştir. Bunlarιn %85,7’si aynι 

departman içerisinde farklι bir birime geçerek rotasyona tabi tutulmuşken; sadece bir 

çalιşan aynι bölüm içerisinde farklι bir departmana yönlendirilmiştir. Beşinci iş 

rotasyonu programιna bakιldιğιnda, sadece 3 çalιşanιn bu program kapsamιnda olduğu 

ve iki çalιşanιn yine aynι departman içerisinde farklι bir bölüme geçtiği ve bir kişinin de 
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bölüm değişikliği yaparak iş rotasyonuna tabi tutulduğu bulgusuna ulaşιlmιştιr. Herbir 

rotasyon programιnda yoğunluklu uygulamanιn aynι departman içerisinde farklι bir 

bölüme geçerek uygulandιğι görülse de, ticari/teknik bölümler içerisinde ya da bu 

bölümler arasιnda da farklι departmanlara iş rotasyonu uygulandιğι da göz ardι 

edilmeyecek kadar önemli bulgular arasιnda yer almaktadιr. 

Bu bölümde ayrιca çalιşanlarιn iş rotasyonuna tabi olduklarιnda yeni 

pozisyonlarιnda neler hissettikleri sorgulanmιştιr. Çalιşanlar çoğunlukla heyecan 

duyduklarιnι belirtmişlerdir. Bu bulgu İK Departmanι yöneticilerinin verdikleri 

bulgularla aynι çιkmιştιr (bkz.Tablo 27). Buradaki önemli diğer bir bulgu, korku ve 

endişe duygularιnιn çalιşanlar tarafιndan daha az hissedilmesidir. İş rotasyonu ile 

gelinen her bir pozisyonda çalιşanlarιn ilk olarak neler hissettiklerine dair bulgular 

Tablo 57’de yer almaktadιr.  

Tablo 57: Çalιşanlarιn İş Rotasyonu ile Geldikleri Bir Pozisyonda İlk Olarak 
Neler Hissettikleri 

Evet Hayιr Hisler 
Frekans % Frekans % 

Korku 8 7,7 96 92,3 
Merak 62 59,6 42 40,4 
Heyecan 81 77,9 23 22,1 
Endişe 27 26,0 77 74,0 
His Yok 5 4,8 99 95,2 
Hιrs,Ögrenme 2 2,0 102 98,0 

Çalιşanlardan elde edilen son bir bulgu da kariyerlerinin bundan sonraki 

dönemlerinde bir daha rotasyona tabi tutulmayι isteyip istemeyecekleri yönündedir. 

Tablo 58’den de görüldüğü üzere çalιşanlarιn %83,7’si ‘evet’ cevabιnι vererek yeniden 

rotasyona tabi olmaya karşι olmadιklarι tespit edilmiştir. 

Tablo 58: Çalιşanlarιn Kariyerlerinin Bundan Sonraki Döneminde Rotasyona 
Tabi Tutulmaya Yönelik İstekleri 

Yeniden Rotasyona Tabi Olmaya Yönelik Çalιşan Görüşleri 

Evet, yeniden rotasyona tabi olmak isterim 87 83,7 
Hayιr, yeniden rotasyona tabi olmak istemem 13 12,5 
Cevapsιz 4 3,8 
Toplam 104 100 

Yukarιdaki tabloda da görülmektedir ki, çalιşanlarιn sadece %12,5’i 

kariyerlerinin bundan sonraki döneminde rotasyona tabi olmak istemediklerini 
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belirtmişlerdir. Bu tabloda cevapsιzlarιn oranι %3,8’dir. Sonuç olarak, çalιşanlarιn iş 

rotasyonu uygulamasιna çoğunlukla karşι olmadιklarι bulgusu ortaya çιkmaktadιr. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Başarιnιn giderek daha çok bilgiye bağlι hale gelmesi ile nitelikli ve birden fazla 

beceriye sahip işgücüne olan talebi arttιrmιştιr. Bu doğrultuda işletmeler, işgücünü 

yetiştirebildikleri, geliştirebildikleri ve elde tutabildikleri programlar uygulamaya 

koymaktadιrlar. Çalışmanın konusunu oluşturan “iş rotasyonu”nun, işletme verimliliğini 

arttιrmaya ve eldeki işgücünü etkinleştirmeye yönelik olarak tercih edilen bir teknik 

olduğu literatürde yapιlan çeşitli araştιrma sonuçlarι ile ilgili çalιşmada ortaya 

çιkarιlmιştιr.  

Çalιşmanιn ilk bölümünde iş rotasyonu ile literatürde karşιlaşιlan çeşitli 

tanιmlamalara yer verilmiştir. Özelikle iş rotasyonunun yönetici yetiştirme ve 

geliştirmeye yönelik uygulamalarιnιn bilinen iş rotasyonu tarzιnιn dιşιnda planlamada 

farklιlιk gösterebildiği tespit edilmiş ve bunlarιn açιklamasι ilgili bölümde ele 

alιnmιştιr. Çalιşmanιn ikinci bölümünde iş rotasyonunun uygulama türleri, süreci ve 

etkinliğinin ölçümü incelenmiş; uygulamanιn çeşitli ülkelerde farklιlιk gösterdiği 

yönündeki teorik değerlendirmeler yine literatür desteği ile açιklanmaya çalιşιlmιştιr. 

Çalışmanın son bölümü, Türkiye Otomotiv Ana Sanayi’nde gerçekleştirilen bir 

araştırmayı içermektedir. Araştırmada, Otomotiv Ana Sanayi’nde faaliyet gösteren 

OSD’ye bağlι 18 firma ve bu firmalarda görev yapan 104 beyaz yakalιdan elde edilen 

veriler, tek yönlü ANOVA ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizleri aracılığı ile 

incelenmiştir.  

Araştιrmanιn bulgularι, öncelikle ele alιnan sektörde, özellikle farklι yurtdιşι ve 

ulusal kültürlerin çerçevesinde faaliyet gösteren işletmelerin iş rotasyonu uygulamalarι 

konusunda farklιlιklarι olduğunu ortaya çιkarmιştur. Tamamiyle yerli yatιrιm olan 

işletmelerde iş rotasyonu uygulanma oranι yerli-yabancι ortak girişimli ya da %100 

yabancι sermayeli firmalardaki iş rotasyonu uygulanma oranlarιndan oldukça düşük 

çιkmιştιr. Bu uygulamanιn da sadece beyaz yakalιlar düzeyinde yoğunluk kazandιğι, 

mavi yakalιlar düzeyindeki uygulamanιn ekonomik, üretimsel ve sendikal şartlar 

sebebiyle metodik olamadιğι ve düzenlemelerin İK departmanι dιşιnda formen ve 

ustabaşιlar tarafιndan bazen günlük kararlar verilerek üretim ve işgücü esnekliği 
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sağlamak adιna yapιldιğι ortaya çιkmιştιr. Mavi yakalalιlarda iş rotasyonunun iş 

zenginleştirme ile eş değer tutulduğu da tespit edilen diğer bir nokta olmuştur. 

Araştιrma kapsamιnda bulunan sektörde iş rotasyonu uygulayan işletmelerin 

tamamιnιn hem bölümler arasι hem de bölüm içi iş rotasyonuna yer verdikleri; ve 

çoğunun da bu uygulamalarι orta kademe yöneticiler, yönetici adayι grubundaki 

çalιşanlar ve teknik personel bazιnda planladιklarι görülmüştür. Bu işletmelerde bir yıl 

içerisinde ortalama beş çalışanın iş rotasyonuna tabi tutulduğu; bu rakamιn da 

işletmelerdeki tüm beyaz yakalι sayιlarι göz önünde alιndιğιnda düşük bir oran olduğu 

araştιrma bulgular ile desteklenmektedir.  

Araştırmada ayrıca işletmelerin iş rotasyonunu hangi amaçlar doğrultusunda 

uyguladıklarını belirlemek amaçlanmış; ve, işletmelerin genellikle “motivasyonu ve iş 

tatminini arttιrma”, “kişisel gelişim ve kariyer planlama sağlama” ve son olarak 

“yönetici yetiştirme ve geliştirme” yönündeki amaçlarι tercih ettikleri görülmüştür. 

Ayrιca, belli bir pozisyonun yedeklenmesi ya da çalιşanιn o pozisyona ya da bir üst 

pozisyona yetiştirilmesi yönünde firma ihtiyacιnιn karşιlanmasι üzerine de iş rotasyonu 

uygulamalarιna yön verildiği de görülmüştür.  

İş rotasyonu ile ilgili karar almada çalιşanιn bireysel performans sonuçlarιnιn ve 

koşullarιnιn ve en önemlisi kişisel isteğin önemli ölçüde rol oynadιğι yine teorideki 

söylemleri doğrular bir şekilde ortaya çιkmaktadιr. İnsan Kaynaklarι Departmanlarιnιn 

çalιşanlarιn iş rotasyonu yönündeki istekleri ve görüşleri ile uyumlu çalιşmalarι, 

çalιşmadaki iş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin olumlu algιlanmasι 

sonucunu pozitif bir şekilde etkilediği düşünülmektedir. 

Çalιşmanιn literatür incelemelerinde iş rotasyonu uygulamalarιna yönelik olarak 

özellikle vurgulanan koçluk hizmetlerinin verilmesi; iş rotasyonunun kariyer 

planlamada kullanιlιyor olmasι ve iş rotasyonunun işletme içerisinde işgücü esnekliği 

yaratmasι ile ilgili konularιn araştιrma verilerinde de doğrulandιğι görülmektedir. Bu da 

göstermektedir ki, firmalar tarafιndan iş rotasyonu sisteminin etkin işleyişi ve işletmeye 

kullanιlabilir girdiler sağlamasι açιsιndan yerine getirilmesi gereken gereklilikler göz 

önünde bulundurulmaktadιr. 

Araştιrma sonuçlarιnda iş rotasyonu uygulamalarι sιrasιnda herhangi bir engelle 

karşιlaşιlmadιğι da tespit edilmiştir. Bu bulgu da göstermektedir ki, işletmeler, iş 
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rotasyonu uygulamalarιnda finansal bir kιsιntι koymamakta ve çalιşanlar da uygulamaya 

sιcak bakmaktadιrlar.  

Araştιrmanιn ikinci evresindeki tutum araştιrmasιnda, çalιşanlarιn, iş 

rotasyonunun çalιşanlara yönelik hedeflerini olumlu yönde algιladιklarι sonucu genel 

olarak frekans dağιlιmι analizlerinden ortaya çιkmaktadιr. Ancak şu da belirtilmelidir 

ki, ortalamalara bakιldιğιnda çalιşanlar, firmalarιnda uygulanan iş rotasyonu sisteminin 

uygulanιş biçimini çιktιlarιndan daha iyi bulmamιşlardιr.  

İş rotasyonuna tabi olma sayιsιnιn, kişisel gelişimi sağlama ve kariyer 

planlama değişkeninin algιlanmasιnda farklιlιk yarattιğι tek yönlü ANOVA analizi 

sonucu elde edilen ilk alt bulgulardan bir tanesidir. Birden fazla kez iş rotasyonuna tabi 

olmuş olmanιn iş rotasyonunun kişisel gelişimi arttιrdιğι ve kariyer planlama sağladιğι 

yönündeki görüşler daha az sayιda iş rotasyonu programιna katιlmιş  çalιşanlara göre 

nispeten düşük çιkmιştιr. İş rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerinin algιlanmasιnda 

çalιşanιn çalιştιğι bölümün yönetici yetiştirme ve örgütsel bağlιlιğι arttιrma 

boyutlarιnda ortalamalar bazιnda farklιlιk yarattιğι ortaya çιkan diğer bir alt bulgudur. 

Ticari bölüm çalιşanlarιnιn teknik bölüm çalιşanlarιna oranla iş rotasyonu sayesinde 

örgütsel bağlιlιk duygularιnιn çok daha az geliştiğini belirtmişlerdir. Ayrιca, ticari 

bölümde çalιşanlar, uygulanan iş rotasyonu planlarιnιn kendilerinde yöneticilik 

becerilerini daha az geliştirdiğini ifade etmişlerdir.  

Çalιşan kιdeminin ele alιnan dört değişkende (yönetici yetiştirme, monotonluğu 

azaltma, kişisel potansiyeli ortaya çιkarma ve motivasyon, iş tatminini ve kişisel 

performansι arttιrma) farklιlιk yarattιğι bulgular ile ortaya konmuştur. Kιdemce yüksek 

olanlar, ilgili dört değişkende diğer gruplara oranla daha az memnuniyet göterdiklerini 

ifade etmişlerdir. Araştιrma verileri, çalιşanlarιn kendi pozisyonlarιnda geçirdikleri 

sürenin yönetici yetiştirme ve monotonluğu azaltma boyutlarιnda farklιlιk yarattιğιnι 

göstermektedir. 4 yιldan fazla bir süredir aynι pozisyonda çalιşanιn sadece 1 yιl ya da 

daha az bir süredir çalιşana göre iş rotasyonunun monotonluğu azalttιğιna daha az 

katιldιğι belirlenmiştir. Burada da görülmektedir ki, az bir süre önce iş rotasyonuna tabi 

olmuş olan çalιşanlar aynι işte uzun bir süre geçirmiş çalιşanlara oranla iş hayatlarιnιn 

hareketlilik kazandιğιna dair daha fazla olumlu tutum göstermektedirler. 
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Çalιşmada ortaya çιkan diğer bir önemli alt sonuç, çalιşanlarιn eğitim 

durumlarιnιn iş rotasyonu ana değişkenlerinden yönetici yetiştirme ve sosyal iletişim 

alanιnι yaratmada farklιlιk yarattιğιdιr. Lisansüstü eğitim almιş olan çalιşanlarιn, lisans 

mezunlarιna oranla iş rotasyonunun yöneticilik becerilerini geliştirmeye daha çok 

katkιsι olduğuna inandιklarι; yine aynι grubun lisans ve lise mezunlarιna göre iş 

rotasyonunun sosyal iletişim alanιnι geliştirdiğine daha fazla katιldιklarι belirlenmiştir. 

Eğitim seviyesinin yüksek olmasιnιn, kişiye daha fazla öz güven vererek kendisini farklι 

arayιşlar içerisine ittiğini ve bunun sonuçlarιndan daha fazla memnuniyet duymasιnι 

sağladιğι sonucu ortaya çιkmaktadιr. Özellikle lisansüstü mezunlarι kendilerini daha 

çok bir yönetici adayι olarak gördüklerinden, iş rotasyonu ile bu yönlerininin 

geliştirilmesine katkιda bulunulmasιndan daha fazla memnuniyet duymaktadιrlar. 

Araştιrmadan çιkan diğer bir sonuç da, özellikle lise mezunlarιnιn iş rotasyonu ile 

kişisel gelişim fιrsatι elde etme imkanι bulduklarι inancιna  diğer gruplara oranla daha 

fazla katιlmalarιdιr. Çιkan diğer bir sonuç da, eğitim dalιnιn iş rotasyonunun çalιşanlara 

ilişkin hedeflerin algιlanmasιnda herhangi bir farklιlιk yaratmamιş olmasιdιr. 

Çalιşan yaşιnιn, yönetici yetiştirme, kişisel gelişim sağlama ve kariyer planlama 

ve monotonluğu azaltma hedeflerinin algιlanmasιnda farklιlιk yarattιğι belirlenmiştir. 40 

yaş ve üstü grubunun tüm değişken ortalamalarι sonucunda -sosyal iletişim alanι 

yaratma dιşιnda- diğer yaş gruplarιna göre çok daha az memnuniyet duyduklarι tespit 

edilmiştir. Bu da yaşça ileri olan grubun iş rotasyonunda yaşayacaklarι bir iş 

değişikliğine karşι önyargιlι tavιr sergileyebilecekleri savιnι doğrulamaktadιr. 

Araştιrmada farklιlιklar konusunda incelenen son bir konu da çalιşan cinsiyetinin iş 

rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerin algιlanmasιnda farklιlιk yaratιp 

yaratmadιğιdιr. Burada da herhangi bir farklιlιğa rastlanmamιştιr. Bu da uygulamada 

cinsiyetler arasι bir fark gözetilmediğini; şartlarιn eşit algιlandιğιnι; fιrsat eşitliği 

ilkesinin geçerli olduğunu göstermektedir.  

Araştιrmada ayrιca Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile çalιşanlarιn iş 

rotasyonunun çalιşanlara ilişkin hedeflerine yönelik tutumlarιnιn iş rotasyonu 

sisteminden duyulan memnuniyete ilişkin tutumlarιnda etki yaratιp yaratmadιğιna 

bakιlmιştιr. Bu çerçevede, kişisel gelişim sağlama ve kariyer planlama ve kişisel 
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potansiyeli ortaya çιkarma ve örgütsel baglιlιğι arttιrma boyutlarιnιn iş rotasyonu 

sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen değişkenler olduğu belirlenmiştir. 

Araştιrma verileri son olarak, firmalarda uygulanan iş rotasyonu türleri bazιnda 

aynι departman içinde iş rotasyonunun birinci derecede tercih edildiğini gösterse de 

farklι departmanlar ve bölümler arasιnda da iş rotasyonu programlarιnιn yaygιn olarak 

planlandιğιnι göstermektedir. Araştιrmadan iş rotasyonu sistemine yönelik çιkan olumlu 

tutumun, çalιşanlarιn kendi departmanlarι içerisinde sιkιşιp kalmadan farklι tecrübeleri 

de deneyerek iş rotasyonu programlarιna dahil olmalarιndan kaynaklandιğι sonucu 

çιkarιlabilir.  

Araştιrma bulgularιna dayanιlarak geliştirilen söz konusu öneriler başlιklar 

altιnda aşağιda yer almaktadιr. 

Otomotiv Ana Sanayindeki İşletmelerin İş Rotasyonu Uygulamalarιna Yönelik Öneriler: 
1. Firmalarιn kendi ihtiyaçlarιna göre iş rotasyonu planlamasι yapmalarιndansa; 

çalιşanιn kariyer planlamasιna uygun olan ve zayιf yönlerini güçlendirebilecek, 

farklι potansiyellerinin farkιna varιlmasιnι sağlayιcι uygulamalarι tercih etmesi 

gerekmektedir. 

2. Sadece belirli bir işgören grubunun sürekli olarak iş rotasyonuna tabi 

tutulmasιnιn yanιnda potansiyel havuzunun yιllιk performans görüşmeleri 

sonucunda revize edilmesi ve uygulamanιn çalιşanlar bazιnda geniş çaplι 

yaygιnlaştιrιlmasι gerekmektedir.  

3. Kιdemce yüksek olanlarιn ve dört seneden fazla bir süredir aynι pozisyonda 

çalιşanlarιn iş rotasyonundan duyduklarι memnuniyeti iyileştirici çalιşmalar 

yapιlmalιdιr. Kιdem ve yaşça büyük olanlar özellikle kişisel becerileri geliştirme 

ve yönetici olma umudundan vazgeçirilmeyebilinir.  

4. İnsan Kaynaklarι Departmanlarι, iş rotasyonu planlamasιnι yürütülmesini ve 

koordine edilmesini ve bu uygulamanιn daha fazla sayιda kişi bazιnda 

yayιlmasιnι sağlayacak bir iş rotasyonu prosedürü ve bunu kontrol eden ve 

uygulayan bir komite oluşturabilinir. 

5. Çalιşanlarιn rotasyona tabi tutulduktan sonra yeni işlerinde korku ya da endişe 

yerine heyecan hissetmeleri kurumlarda artιk değişime karşι direnç 
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oluşturmayacak bir kültürün varlιğιnι yansιtmaktadιr. Bu nedenle iş rotasyonu 

uygulamalarι çok sayιda çalιşan bazιnda teşvik edilebilinir. 

6. Firmalar tarafιndan iş rotasyonunun sadece kişisel gelişim sağladιğι, 

monotonluğu azalttιğι ve motivasyonu arttιrdιğι yönündeki düşüncelerin 

yanιnda, çalιşanlarιn önem verdiği ve öne çιkmasιnι arzu ettikleri diğer faydalar 

da (sosyal iletişim alanιnιn genişlemesi...gibi) göz önünde bulundurulabilinir.  

7. Tepe yönetimin ve üst kademe yöneticilerin iş rotasyonunu yeterince 

sahiplenmeleri sonucu çalιşanlarιn iş rotasyonu uygulamalarιnιn aidiyet 

duygularιnι arttιrdιğι düşüncesi olumlu yönde yükseltilebilir. Ayrιca, iş 

rotasyonu ile ilgili olarak bir memnuniyet araştιrmasι yapιlarak çalιşanlarιn iş 

rotasyonu kararlarιna yüzde yüz katιlmalarι sağlanabilinir.  

8. Daha çok teknik tabanlι eğitim almιş kişiler yönetici adayι olarak 

görüldüklerinden bu gruba ait iş rotasyonu planlarι da ticari bölüm çalιşanlarιna 

göre farklιlιk göstermektedir. Teknik bölüm çalιşanlarιnιn yanιnda ticari bölüm 

çalιşanlarιnιn da yöneticilik becerilerini geliştirici şekilde iş rotasyonu 

programlarι düşünülmeli; kendisine bu konuda yatιrιm yapιldιğι hissettirilerek 

bu grubun örgütsel bağlιlιklarιnda bir artιş sağlanabilinir. 

9. Mavi yakalιlar bazιndan uygulamalarιn İK departmanlarιnιn kontrolü ile 

desteklenmesi ve düzenli bir şekilde programlanmasι ilerde doğacak teknolojik 

yatιrιmlar karşιsιnda işgücünü şimdiden hazιrlayabilmek açιsιndan da yararlι 

olacaktιr. 

10. İş rotasyonu ile ilgili, firmalarιn İK bilgi sistemlerinde herbir çalιşan bazιnda iş 

rotasyonu kartι bilgilerinin saklanmasιna hem çalιşanlar açιsιndan etkin bir 

kariyer planlamasιnιn hem de böylesi akademik çalιşmalarιn daha rahat 

yapιlabilmesi açιsιndan ihtiyaç duyulmaktadιr. 

Türkiye’deki İş Rotasyonu Uygulamalarιna Yönelik Öneriler: 
1. Ülkemizde sadece yerli yatιrιmla faaliyet gösteren firmalarιn iş rotasyonu 

uygulamasιnda kaçmamasι; diğer firmalarla karşιlaştιrmalar ve örnek projeler 

yaparak iş rotasyonunu yaygιnlaştιrmalarι gerekmektedir.  

2. Çalιşanlara ilk işe başladιklarιndan itibaren –Japonya gibi- o işyerinde 

geleceklerinin olduğu konusunda bir harita çizilebilinmelidir. İşgücü 
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döngüsünün her ne kadar bazen işgörenlerden kaynaklandιğι söylense de 

işletmelerin de buna karşι önlem paketleri hazιrlamalarι ve bu konuda örnek 

diğer ülkelerle çalιşmalar yapmalarι gerekmektedir.  

3. Özellikle sendikalar iş rotasyonu uygulamasι konusunda bilgilendirilmeli ve iş 

sözleşmeleri de buna mukabil esnek olabilmelidir. Japonya’da geçerli olan işyeri 

sendikacιlιğιna daha fazla ağιrlιk verilebilinir.  

4. İş rotasyonu uygulamalarι otomotiv ve bankacιlιk sektörlerinin dιşιnda da tüm 

sektörlere yaygιnlaştιrιlabilinir.  

5. Özellikle yönetici yetiştirme ve geliştirme açιsιndan temel bir kaynak olarak 

görülen iş rotasyonu etkin ve yeterli şekilde kullanιlιrsa, firmalarιn dιşarιdan 

temin edecekleri yöneticileri işletme içinden sağlama imkanι yaratιlmaktadιr. 

6. İş rotasyonu ile ilgili prosedürlerin oluşturulmasι, firmalar arasιnda kιyaslama 

(benchmarking) yapιlmasιnι kolaylaştιrabilir ve bu sayede sektörler 

içerisinde/arasιnda iş rotasyonu uygulamalarι dahi planlanabilir.  

7. Yine Japonya’daki gibi kιdeme bağlι terfi ilkesi geçerli kιlιnmak suretiyle 

çalιşanlarιn kιsa zamanda yükselme hιrsι duymalarι yerine geniş bir zaman 

içerisinde kendilerini ve firmalarιnι daha verimli kιlacak kişisel gelişim 

imkanlarιna yönelmeleri sağlanmalιdιr. Önemli olan kişinin kariyeri için gerekli 

olan basamaklardan geçmesi ve farklι beceriler kazanmasιdιr. 

8. Sürdürülebilir bir kalkιnma ve ARGE merkezi yolunda ilerlemek açιsιndan iş 

rotasyonunun, yaşam boyu istihdamιn ve öğrenmenin bir yaşam tarzι haline 

getirilmesi ve bunun hükümet politikalarι ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.  

9. İşsizliğin önüne geçilmesi ve yeni teknolojik gelişmelerle baş edebilmek için 

kişisel becerilerin esnekleştirilmesi ve bununla beraber şirket içi çalιşma 

yapιlarιnιn da esnekleştirilerek daha fazla kişiye istihdam olanağι sağlanmasιnιn 

yolu açιlabilinir.  

10. Ülkemizde özellikle kamu sektöründe aynι işte çalιşmanιn getirdiği 

monotonluğu ve verimsizliği yenebilmek adιna kamu çalιşanlarιnιn da bu 

teknikle kişisel gelişim, sosyal beceriler ve ergonomi konularιnda ileri düzeylere 

gelmeleri sağlanabilinir. 
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Yapιlan araştιrmanιn devamι niteliğini taşιyacak araştιrmalara yönelik olarak, bu 

konudaki bir başka araştιrmanιn farklι bir sektör üzerinde yapιlabileceği ve iş 

rotasyonunu ayrιntιlι bir şekilde uygulayan işletmelerde  de incelemeler yapιlarak 

sistem ve uygulama şekli konularιnda öneriler sunulabileceği ya da iş rotasyonunu mavi 

yakalιlar düzeyinde uygulayan işletmelerde bir tutum araştιrmasιnιn yapιlabileceği 

söylenebilir. Konuyla ilgili farklι uygulamalar ele alιnarak yapιlacak araştιrmalar, 

literatürün zenginleşmesine de yardιmcι olacaktιr.  
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EK 1: İŞ ROTASYONU UYGULAMA ARAŞTIRMASI 
 

Sayιn İK Yöneticisi, 

Bu anket doktora tezi araştιrmasι kapsamιnda Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

onayι ile gerçekleştirilmektedir. Araştιrmanιn amacι, Türkiye’de faaliyet gösteren Otomotiv 

Ana Sanayi’ne bağlι işletmelerde iş rotasyonunun beyaz yakalιlar düzeyindeki 

uygulamalarιnι ve kullanιm amaçlarιnι incelemektir. Ülkemizde ayrιntιlι  olarak az irdelenen 

bir konu olmasι itibari ile, iş rotasyonunun, gelişmiş ve hala gelişmekte olan Otomotiv 

Sektöründeki üretici işletmelerde, kullanιm amaçlarι, kullanιm şekli ve çιktιlarι bakιmιndan 

incelenmesi açιsιndan oldukça önem taşιmaktadιr. Araştιrmamιz tamamiyle, Otomotiv 

Sanayi’nde faaliyet gösteren işletmelerin beyaz yakalιlar düzeyindeki iş rotasyonu 

uygulamalarι ve kullanιm amaçlarι ile ilgili durumlarι saptamaya yöneliktir. 

Ankete başlamadan önce aşağιdaki bilgileri dikkate almanιzι rica ederiz. 

- Ankette geçen iş rotasyonunun çalιşmamιzdaki tanιmι: 

• bir ya da birkaç amaç için planlanιyor, 

• planlι ve sistematik bir şekilde yapιlιyor, 

• belli bir süreliğine uygulanιyor ve 

• çalιşanιn farklι bir görevde çalιştιrιlιyor olmasιdιr. 
- Arzu edilmesi halinde, araştιrmanιn sonucunda ortaya çιkan anlamlι bulgular katιlιmcι 

firmalarla paylaşιlacaktιr. 

- Anketin, İnsan Kaynaklarι/Personel Departmanι’nda görev yapan ve eğer mümkünse 

yönetmen, müdür ya da dengi kademesindeki çalιşan ya da yöneticiler tarafιndan 

doldurulmasι uygundur. 

- Araştιrma yanιtlarι ilgili kutucuklar, seçenekli sorularda, tιklanarak; yazιlι sorularda ise, gri 

alandaki boşluğa yazιlarak doldurulabilecektir.  

- Ayrιca araştιrmaya katιlan tüm kişi ve kurumlar gizli tutulacak ve araştιrma bulgularι kimlik 

belirtmeksizin raporlanacaktιr. 

- Anket 3 sayfadan oluşmaktadιr ve anketi doldurma süresi yaklaşιk 15 dakikadιr. 

- Araştιrmanιn sağlιklι sonuçlara ulaşmasι katιlιmιn yüksek olmasιna, tüm sorularιn 

cevaplanmasιna ve cevaplarιn doğru ifade edilmesine bağlιdιr. 

- Doldurulan anketlerin aşağιdaki e-mail ya da faks adresine gönderilmesi rica olunur. 

Değerli katkιlarιnιzdan dolayι çok teşekkür ederiz. 

Saygιlarιmιzla, 

Prof.Dr.Zeyyat Sabuncuoğlu   Meltem Polat-Şermet 

Uludağ Üniversitesi     E-mail: meltemp@hotmail.com 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
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BEYAZ YAKALILARDA İŞ ROTASYONU UYGULAMASI ANKETİ 
 

1. Firmanιzιn ortaklιk yapιsι :  
 %100 Yerli Yatιrιm  
 Yerli-Yabancι Ortak Girişim  
 %100 Yabancι Yatιrιm  

 
2. Firmanιzιn Türkiye içerisinde ya da diğer ülkelerde şubeleri bulunmakta mιdιr? 

 Evet 
 Hayιr 

 
3. Firmanιz kaç yιlιnda kurulmuştur?       
 
4. Firmanιzda çalιşan toplam personel sayιsι ne kadardιr? 
 

Beyaz yakalılar  
 

      

Mavi yakalılar 
 

      

 
5. Firmanιzda beyaz yakalιlar grubunda aşağιdaki organizasyonel kademelerden hangileri 

bulunmaktadιr? 
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 
 Üst kademe Yöneticiler 
 Orta kademe Yöneticiler 
 Alt kademe Yöneticiler 
 Yönetici Adaylarι 
 Teknik Personel  
 Ticari Personel 
 Diğer (lütfen belirtiniz.)......................... 

 
6. İşletmenizdeki beyaz yakalιlara ait ortalama kıdem yılı nedir?      
 
7. Firmanιzda beyaz yakalιlar düzeyinde iş rotasyonu uygulamasι var mιdιr? 

 Evet 
 Hayιr (Lütfen 21.soruya geçiniz.) 

  
Aşağιdaki tüm sorularda adι geçen ‘çalιşanlar’ grubu, sadece beyaz yakalιlarι 
kapsamaktadιr.Sorularι lütfen bu grubu göz önünde tutarak cevaplandιrιnιz.  

 
8. Firmanιzda iş rotasyonu çalιşanlarιnιza yaklaşιk kaç yιldan beri uygulanmaktadιr?      

 
9. Çalιşanlarιnιza aşağıda yer alan iş rotasyonu türlerinin hangilerini uygulamaktasιnιz? 

(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
 

 Bölümler Arası İş Rotasyonu 
 Bölüm İçi İş Rotasyonu 
 Şirket ya da Şirketler Grubu (Holding) içindeki İşletmeler Arasι İş Rotasyonu 
 Farklı ya da aynı sektördeki İşletmeler Arası İş Rotasyonu 
 Uluslararası İş Rotasyonu 
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10. İş rotasyonunu aşağıda yer alan grupların hangileri üzerinde uygulamaktasιnιz? 
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
 

 Üst kademe Yöneticiler 
 Orta kademe Yöneticiler 
 Alt kademe Yöneticiler 
 Teknik Personel  
 Ticari Personel 
 Diğer (lütfen belirtiniz.)            

 
11. İş rotasyonu uygulamanιzda bir yιlda ortalama yaklaşιk kaç personel rotasyona tabi 

tutulmaktadιr? 
 Ortalama       kişi rotasyona tabi tutulmaktadιr.    
 Bu tür istatistiki veriler tutulmamaktadιr. 

 
 

12. Firmanιzda çalιşanlarιnιza iş rotasyonu uygulamalarιnιn amaçlarιnι düşünün. 
Aşağιdakilerden hangi/hangileri bu amaçlar arasιnda yer almaktadιr?(Lütfen Firmanιz için en 
önemli amaç/ amaçlarι işaretleyiniz.) 
Ayrιca, sizin için önem derecesini göz önünde bulundurarak, amaçlar arasιnda toplam 

100 puanι dağιtιnιz. 
 

 Kariyer Planlama   %     
 Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme  %     
 Firma İhtiyacι   %     
 Örgütsel Bağlιlιğι Arttιrmak  %     
 Monotonluğu Gidermek  %     
 Kişisel Potansiyeli, İlgi Alanlarιnι Ortaya Çιkarmak  %     
 Çalιşanlarιn Sosyal İletişim Alanlarιnι Genişletmek  %     
 Hatalι Görevlendirmenin Önüne Geçmek  %     
 Motivasyon ve İş Tatminini Arttιrmak  %     
 Kişisel Gelişimi Sağlamak  %     
 Diğer (lütfen belirtiniz.)                  %     

 
13. Firmanιzdaki iş rotasyonu sürecine/uygulamasιna ilişkin kararlar, kim veya kimler 

tarafιndan alιnmaktadιr?(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
 

 İş Rotasyonu Karar Alma Komitesi 
 Tepe yönetim 
 İK Departmanι Müdürü 
 İK Departmanι Bölüm Şefleri 
 Yeni düşünülen pozisyonun Departman Müdürü 
Çalιşanιn rotasyona tabi tutulmadan önce bulunduğu (şu andaki) Departman 

Müdürü 
 
14. Farklı bölümlerde iş rotasyonuna tabi tutulacak çalιşanlarιn belirlenmesinde aşağιdaki 

karar kriterlerinin hangilerinden yararlanıyorsunuz? (Lütfen Firmanιz için en önemli kriter/ 
kriterleri işaretleyiniz.)  
Ayrιca, sizin için önem derecesini göz önünde bulundurarak, amaçlar arasιnda toplam 

100 puanι dağιtιnιz. 
 

 Performans Değerlendirme Sonuçlarιndan  %     
 Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçlarιndan  %     
 Kişilik Envanteri Sonuçlarιndan  %     
 Bulunduğu Pozisyondaki Çalιşma Süresinden  %     
 Kιdeminden  %     
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 Kişinin İsteğinden  %     
 Yaşından  %     
 Yeni Yöneticisinin İsteğinden  %     
 Davranιşlarından  %     
 Kariyer Hedeflerinden  %     
 Bireyin koşullarιnιn İş Rotasyonuna Uygun Olmasιndan  %     
 Yeni İşe Adaptasyon Kabiliyetinden  %     
 Diğer (lütfen belirtiniz.)                 %     

 
15. Firmanιzda belirlenmiş olan iş rotasyon süreleri ne kadardιr? 
 

 1 yιldan az 
 1-3 yιl 
 3-5 yιl  
 5 yιldan fazla 
 Diğer(lütfen belirtiniz.)                 

 
16. Yeni teknolojik gelişmeler sonucunda firmanιzdaki iş rotasyonu uygulamalarιnda bir 

değişiklik oldu mu? 
 İş rotasyonu programlarιnιn sayιsι arttι. 
 İş rotasyonu programlarιnιn sayιsι azaldι. 
 Herhangi bir değişiklik yaşanmadι. 

 
17. İş rotasyonu uygulamasι sιrasιnda karşιlaştιğιnιz engeller varsa, aşağιdakilerden 

hangisi/hangileridir? 
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 
 Çalιşandan Kaynaklι Engeller 
 Yönetici Kaynaklι Engeller 
 Finansal Kaynaklι Engeller 
 İş Rotasyonuna Karşι Duyulan Önyargιlardan Kaynaklanan Engeller 
 Uygulamada herhangi bir engelle karşιlaşιlmamaktadιr. 
 Diğer(lütfen belirtiniz.)                 

 
18. Aşağıda yer alan ifadelere ilişkin görüşlerinizi ilgili alana (X) işareti koyarak belirtiniz. 

 Evet Hayιr 

Firmanιzda iş rotasyonu uygulamasιnda çalιşanlara yeni işlerine 
adapte olmalarιnι sağlayιcι, destekleyici koçluk hizmeti veriliyor 
mu? 

  

Firmanιzdaki iş rotasyonu uygulama programlarι kişisel bazda (her 
çalιşan için ayrι) mι hazιrlanιyor? 

  

Firmanιzda iş rotasyonuna tabi tutulan çalιşanlar, kariyerlerinde 
hiyerarşik olarak ilerleme olanağι bulabiliyorlar mι? 

  

İş rotasyonu uygulamasι firmanιzdaki her iş ya da pozisyon için 
uygulanιyor mu? 

  

Personel ihtiyacιnιzι karşιlarken, iş rotasyonu uygulamasι ile 
yetiştirdiğiniz çalιşanlardan yararlanιyor musunuz? 

  

İş rotasyonuna karar verildikten sonra, çalιşanlarι yeni işine uyum 
sağlamalarι amacıyla gerekli durumlarda eğitime tabi tutuyor 
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musunuz? 

İş rotasyonu uygulamasιnιn çalιşanlarιnιzιn iş stresini azalttιğιnι 
düşünüyor musunuz? 

  

İş rotasyonu kararlarιnda, işler arasιndaki ücret farklιlιklarιndan 
dolayι sιkιntι yaşanιyor mu? 

  

İş rotasyonu uygulaması ile ilgili kararlarda çalışanların fikirleri 
alınıyor mu? 

  

İş rotasyonu uygulamasιna ait prosedürleriniz var mι?   

İşgörenlerinize iş rotasyonu uygulama sürecine ilişkin 
uyguladιğιnιz, bir memnuniyet araştιrmasι bulunmakta mιdιr? 

  

Firmanιzda iş rotasyonu uygulamasιnιn etkinliğini ölçüyor 
musunuz? 

  

Anketin başιnda yer alan iş rotasyonu tanιmιna uygun olacak 
şekilde, firmanιzda, mavi yaka düzeyinde bir iş rotasyonu 
uygulamasι var mιdιr? 

  

 
19. İş rotasyonu kararι verildikten sonra, gözlemleriniz varsa, çalιşanlar genellikle ne 

hissetmektedirler? 
 Korku     Merak   Güvensizlik   
 Endişe     Bir şey hissetmiyorlar  
 Heyecan    Diğer (lütfen belirtiniz.)                 

 
20. İş rotasyonu ile ilgili Firmanιzda yaşadιğιnιz deneyimler ve bunlara ilişkin görüşler 

nelerdir? 
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                   
 

21. Demografik Bilgiler: 
 

Göreviniz :                                         

Ne kadar zamandır bu işletmede çalışıyorsunuz? :           

Cinsiyet   :  Kadιn  Erkek 

Eğitim Durumunuz:    Üniversite    Yüksekokul    Yüksek Lisans    Doktora   

 Diğer            

İşletmenizde uygulanan iş rotasyonuna dair uygulamayι ve anket cevaplarιnι daha iyi analiz 

edebilmemiz için, eğer uygun görürseniz, konuya ait yazιlι süreç akιş şemasιnιzι, 

yönetmeliklerinizi vb. bizimle paylaşmanιzι da çok isterdik. Daha önce de belirtildiği gibi, bu 

bilgiler kesinlikle akademik çalιşmamιz için gizli tutularak incelenecektir.  

Anketi doldurduğunuz için çok teşekkür ederiz. 
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EK 2 : İŞ ROTASYONU TUTUM ARAŞTIRMASI 

Aşağιdaki ifadeler, iş rotasyonu konusunda yapιlan bir doktora tez çalιşmasιnιn araştιrma kιsmιnιn bir parçasιnι oluşturmaktadιr. Bu nedenle, 

sorulara mümkün olduğunca doğru cevaplar verilmesi önem taşιmaktadιr. Verilerde kişi ya da firma adι belirtilmeyecektir. İfadeleri aşağιdaki iş 

rotasyonu tanιmι çerçevesinde cevaplayιnιz: 

          iş rotasyonu, ‘kişinin, bir/birkaç amaç doğrultusunda kendi işinden ayrιlarak farklι bir görevde/pozisyonda çalιşmasι’dιr. 

Ayrιca sorularι lütfen, firmanιzdaki iş rotasyonu uygulamasιnι göz önünde bulundurarak yanιtlayιnιz. İlginiz  ve görüşlerinizi bizimle paylaştιğιnιz için 

teşekkür ederiz.  

Firmamdaki iş rotasyonu uygulamasından genel olarak memnunum. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι beceri ve yetkinliklerimi arttιrmamaktadır. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu bana başkalarιnι eğitme becerisi kazandιrmaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι sayesinde iş süreçleri ile ilgili daha çok bilgi 
sahibi olmaktayιm. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

Bana uygulanan rotasyon programlarιnιn kariyer planlanlarιma katkιsι 
olmaktadιr. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonunun genel olarak organize etme becerilerimi geliştirdiğini 
düşünmüyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasιnın liderlik becerilerimi geliştirdiğini 
düşünüyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι, firmamι daha çok benimsememi sağlamιştιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu kararlarιnda, kişisel kariyer planlarιm dikkate alιnmamaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu ile ilgili kararlar alιnmadan önce, güçlü ve gelişmeye açιk 
yönlerim İK Departmanι tarafιndan dikkate alιnmaktadιr.  

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu iş tatminimi arttιrmaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonunun, genel olarak planlama becerilerimi geliştirdiğini 
düşünüyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasιnın, işletmemdeki diğer çeşitli departmanlara 
ilişkin bilgi edinmemde faydası yoktur. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι, piyasa koşulları, rakiplerin faaliyetleri vb. gibi 
işletme dιşι konularda da bilgi edinmemi sağlamaktadιr 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu ile gelişmeye açιk yönlerimi geliştirdiğimi düşünmekteyim. Tamamen 
katılıyorum 

Katılıyorum 
 

Fikrim Yok 
 

Katılmıyorum 
 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 
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 Aşağιdaki sorulara lütfen yanιt veriniz. 

1. İş rotasyonu ile geldiğiniz her bir pozisyonda ilk olarak ne hissediyorsunuz? 
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 Korku  Heyecan  Bir şey hissetmiyorum 
 Merak  Endişe  Diğer (lütfen belirtiniz.)           

2. Kariyerinizin bundan sonraki dönemlerinde rotasyona tabi tutulmak istiyor musunuz? Evet

Hayιr 

3. Aşağıdaki alanları lütfen doldurunuz. 

-Bölümünüz :                                    

-Göreviniz :                                    

-Ne kadar zamandır bu işletmede çalışıyorsunuz? :       

     

İş rotasyonu uygulamasι iş yaşamιmι hareketlendirmektedir. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu hep aynı işi yapmaktan dolayı duyacağım sıkıntıyı 
gidermektedir.  

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

Firmamda rotasyon  uygulamalarι ile doğru pozisyonlara 
yönlendiriliyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

Firmamda rotasyon sırasında, pozisyonlardaki çalışma sürelerim 
uygundur. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι işteki motivasyonumu arttιrmaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasιnın genel olarak karar alma becerilerimi 
geliştirdiğini düşünmüyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasιnın iletişim becerilerimi geliştirdiğini 
düşünüyorum. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu, daha çok insan tanιmamι ve daha kolay iletişim kurmamι 
sağlamaktadιr. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu, ekip çalιşmasι yapabilme becerimi arttιrmaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu uygulamasι, kişisel performansımι arttιrmamaktadιr. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu, başkalarının iş davranιşlarιnι anlamama ve empati 
duymama yardιmcι olmaktadιr. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

Benimle ilgili iş rotasyonu planlarι yapιlιrken görüşlerim alınmamaktadır. Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu sayesinde daha önce farkιna varmadιğιm yeteneklerimin ve 
ilgi alanlarιmιn farkına varmaktayım. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

 

İş rotasyonu, kariyer hedeflerimi, yeteneklerim doğrultusunda gözden 
geçirmemi sağlamaktadır. 

Tamamen 
katılıyorum 

 

Katılıyorum 
 

 

Fikrim Yok 
 

 

Katılmıyorum 
 

 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 
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-Ne kadar zamandır bu pozisyonda çalışıyorsunuz?:       

-Bu firmada çalιştιğιnιz şimdiki göreviniz dιşιnda görev aldιğιnιz başka pozisyonlar oldu mu?Olduysa, 

lütfen bu pozisyonlarι belirtiniz:                                          

-Bu zamana kadar kaç kere iş rotasyonuna tabi tutuldunuz?:       

-Aşağιda tabi tutulduğunuz rotasyonlarla ilgili bir tablo bulunmaktadιr. Rotasyona tabi olmadan ve 

olduktan sonraki görev ve bölüm bilgilerinizi lütfen gerekli yerlere yazιnιz. 
Rotasyon Sιrasι  Asιl ait olduğunuz Departman ve 

pozisyonunuz 
Rotasyonla gönderildiğiniz Departman ve 
pozisyonunuz 

Rotasyon 
süresi 

Rotasyon 1                                                                               
Rotasyon 2                                                                               
Rotasyon 3                                                                               
Rotasyon 4                                                                               

-Yaşınız :        -Cinsiyet :  Kadın   Erkek 

-Eğitim Durumunuz:   İlköğretim (İlkokul ve/veya Ortaokul)   Üniversite 
   Lise      Yüksek 

Lisans/Doktora 
-Eğitiminizi hangi dalda tamamladιnιz?  Mühendislik      Hukuk,Sosyal Bilimler 

     İşletme, İktisat  Diğer(lütfen belirtiniz.)           
Anket burada tamamlanmιştιr.İlginiz için çok teşekkürler. 
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