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Bürolar, gerek kamu gerekse özel sektörde işlerin büyük bir kısmının yapıldığı yerlerdir. Büro 
ortamlarında çalışma esnasında, sahip olunan fiziksel çevre koşulları ile etkileşim kaçınılmazdır. Bu 
etkileşimin çalışma performansını etkileyeceği ve koşulların daha iyi hale getirilmesi ile çalışma 
performansının arttırılabileceğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bürolardaki aydınlatma, ısı, ışık, 
havalandırma, nem, gürültü, ergonomi, temizlik, yerleşim düzeni gibi kriterlerin çalışma esnasında 
sergilen performansı etkileyecektir. Fiziksel çevre koşullarının ortalama standartlara getirilmesiyle 
çalışma performansına olumlu katkı sağlanmış, çalışan sağlığı ile birlikte işletme menfaatleri de 
korunmuş olacaktır. Literatür taraması yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada, büro 
ortamlarında mevcut fiziksel koşulların, çalışma performansına etkileri ve olumsuz koşullarda 
yapılacak düzenleme ile sağlanması muhtemel performans artışlarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 
Büro ortamlarındaki aydınlatma, ısı, ışık, havalandırma, nem gürültü, ergonomi, temizlik ve yerleşim 
düzeni gibi fiziksel koşullar ana çerçevede incelenip değerlendirilmiştir. Bunların dışında da çalışma 
performansına etki etme ihtimali bulunan, fiziksel koşullar ile dolaylı etkileşimi olduğu düşünülen; 
iş yoğunluğu, bilişim sistemleri, iletişim sistemleri gibi hususlar da diğer koşulların çalışma 
performansına etkisi başlığı altında incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan incelemeden hareketle, 
büro ortamlarındaki yetersiz ya da olumsuz fiziksel koşulların düzenlenmesinin performansı 
arttıracağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek başına fiziksel koşulların performansı olumsuz 
etkilediği düşünülmemeli, diğer etkenlerin de belirleyici olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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ABSTRACT 

Bureaus are both public and private occupational places. While working in bureaus, interactions in the environmental conditions are 
inevitable. This study aims that these environmental interactions affect working performance and by improving these conditions, 
working performance will be much better. Such criteria’s like; lightening, heating, air conditioning, humidity, noise, ergonomics, 
neatness, settlement patterns will affect the performance while working. By standardizing these physical environmental conditions 
at an average rate, working performance will be affected positively and it will also protect both the employee’s health and the 
employer’s profit. In this study, which is made by using the literature review method, it was tried to remark that physical conditions 
in Office s effects performance, and performance increase can be provided with adjustment done, for this reason. Physical conditions 
such as lighting, heating, lamp, ventilation, humidity, noise, ergonomics, cleaning, and interior layout in Office environment were 
investigated in mainframe and were evaluated. Apart from these, matters such as workload, information systems, communication 
systems that are liable to effect working performance and that are thought to be indirect effect with working performance were 
investigated and evaluated under the title of effect of other conditions on working performance. It has been determined that the 
regulation of inadequate or unfavorable physical conditions in the office environment will increase performance. However, it should 
not be overlooked that physical conditions alone are not considered to adversely affect performance and other factors are 
determinative. 

1. GİRİŞ 

Büro ortamları işletmelerin idari işlerinin yapıldığı mekanlardır. Büro ortamlarında yapılan işler, 
alınan kararlar, program ve stratejiler, işleyişte elde edilecek sonuçlar açısından büyük önem arz 
etmektedir. Masa başı iş olarak görülen büro çalışmalarının büyük kısma zihinsel çaba ve çalışmayı ve 
beraberinde zihinsel yorgunluğu getirmektedir. Yapılacak işlere bakarak kolay ya da zor şeklinde bir 
tahminde bulunmak çok sağlıklı olmayacaktır.  

Çalışanların mesaisinin büyük bölümünü geçireceği ortamlar olan büroların fiziksel koşulların 
çalışanları etkileyeceği bir gerçektir. Bürodaki hakim renk tonlarının, aydınlatma düzeyinin, ısı 
seviyesinin, gürültü düzeyinin, havalandırma uygulamalarının, nem düzeyinin, temizlik koşullarının, 
                                                           
* Bu makale, IASOS 2017 Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresinde Özet Bildiri Olarak Sunulmuştur. 
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ergonominin, estetik ve dekorasyonun çalışana fiziksel ve psikolojik anlamda yansımalarının olması 
kaçınılmazdır. Çalışanların performans düzeylerinin arttırılmasında fiziksel koşullarda yapılacak 
düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, bürolardaki iş çıktılarında verimliliği arttırarak, diğer 
noktalardaki performans ve verimliliğin de arttırılabileceğine düşünüldüğünden, bürolardaki çalışma 
performansına etki eden fiziksel koşulların önemsenmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılan bir 
araştırmaya göre; bürolardaki hava akışı, sıcaklık ve aydınlatma gibi kişisel konforu korumaya dönük 
önlem ve düzenlemelerin, çalışan verimliliği ve etkinliğini arttıracağına dönük sonuçların elde edildiği 
(Bauman, Carter, Baughman ve Arens, 1998: s.17) ifade edilmiştir. 

2. BÜROLAR VE BÜROLARDA FİZİKSEL ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Bürolar, kullanım maksadına göre değişen araç gereçlerle donatılmış, ağırlıklı olarak evrak 
organizasyonları ile bilgi üretim ve akışının sağlanmaya çalışıldığı yerleridir (Uygur ve Göral, 2005: 
s.10). Evrak ve belgelerin kayıt altına alındığı, yazışma, dosyalama gibi rutin ve teknik işlerin 
yürütüldüğü mekanlar olarak da ifade edilen bürolar, kurumların örgüt ya da birimlerinde amir – 
memur hiyerarşisinde kurgulanmış ekip ve donanıma sahip en küçük yönetsel üniteleridir (Aytürk, 
2001: s.11). Bürolar faaliyetlerin organize edildiği ve hatta gerekli koordinasyonların da sağlandığı 
yerlerdir. 

Günümüz koşullarında göze hitap eden boyutların önemli bir referans olduğu ve işlerinin büyük bir 
kısmının bürolarda yapıldığı dikkate alındığında, bürolardaki fiziksel koşulların ve bu koşullara dönük 
düzenlemelerin üzerinde durmak hem çalışanlara hem de işletmelere son derece önemli katkılar 
sağlayacaktır (Demirci ve Armağan, 2002: s.179). Bu kapsamda; aydınlatma, sıcaklık, havalandırma, 
gürültü, nem, ergonomi, renk, dekorasyon, estetik ve temizlik gibi kriterler fiziksel koşullar olarak 
incelenecektir. 

Uluslararası Aydınlatma Komisyonunca da benimsenen tanımda aydınlatma, nesnelerin ve çevrenin 
gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamak olarak tanımlanmıştır (Yüksel, 2005: 
s.23). Aynı zamanda, çalışanın göz sağlığı ve görme niteliği için büro ortamlarının yeteri düzeyde 
aydınlatılması önemlidir. Yapılan işe ait kalite standartları için gerekli olan bütün detayların yeterince 
dikkate alınabilmesi, yeteri düzeyde aydınlatılmasına bağlıdır (Göral, 2002: s.66). Çalışma 
ortamlarındaki aydınlatma düzeyinin, performans ve verimlilik üzerine etkileri hususunda bilinen en 
eski çalışma; Elton Mayo önderliğinde 1920 - 1930 yılları arasında, Western Electric Company 
Chicago'da yapılmıştır. Mayo ve ekibi, fiziksel üretim ortamlarında uygulanan deneyde, aydınlatma 
düzeyinin artırılması ya da azaltılmasının verimlilik üzerindeki etkilerini incelenmiştir. Aydınlatma 
düzeyi arttırıldıkça verimlilik seviyesi de artarken, aydınlatma düzeyi azaltıldığında ise verimlilik 
seviyesi azalmak yerine tam tersine artmaya devam ettiği gözlemlenmiştir (Gürel, 2001: s.5-6) 

Aydınlatma şiddetinin ölçü birimi lükstür (lx). Lüks birim alanına düşen ışık akışını ifade etmektedir. 
Bulutsuz bir yaz gününde değer 100.000 lx, kapalı bir kış gününde ise 3.000 lx civarlarındadır. Yapılan 
işe göre ihtiyaç duyulan aydınlatma düzeyi farklılıklar göstermektedir. Büro ortamları için 240 ile 500 
lx arasında değişen bir aydınlatma düzeyi ifade edilmektedir (Başbınar ve Bayramlı, 2003: s.67). 
Aydınlatma düzeyi, çalışanın yaşına, yaptığı işe, kullandığı malzemeye göre değişiklik arz ederken, çok 
yönlü kriterlerin kişilere göre uyumlu hale getirilmemesi durumunda, başta göz sağlığının bozulması 
ve iş kazaları olmak üzere pek çok hususta olumsuz yansıma riski taşımaktadır (Demirci ve Armağan, 
2002: s.179-180). 

Temel görevi hava durumuna bağılı olarak merkezi sinir sistemi ve iç organları sabit bir ısıda tutmak 
olan insan organizması, yaradılış itibariyle 36,5 °C’ye uyumlu olarak yaratılmıştır. Bunu da soğuk 
havlarda oksijenle besin maddelerini yakarak, sıcak havalarda ise terleme fonksiyonu ile 
dengelemektedir.  Büro ortamında performans açısından son derece önemli olan ısı seviyesi ile ilgili şu 
konfor değerleri verilmiştir (Hayta, 2007: s.23-24); 

 Oturarak yapılan işler   19 °C, 
 Ayakta yapılan işler    17 °C 
 Bürolar     20 °C  
 Laboratuarlar   18 °C  
 Oturarak yapılan zihinsel işler 21-23 °C 
 Oturarak yapılan hafif işler  19 °C 
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Fazla sıcaklık; bıkkınlık, sinirlilik, dikkatsizlik, zihinsel çalışmalarda verim düşüklüğü, hata oranlarında 
artış, yetenek ve becerilerin azalması, kan dolaşımının zorlaşmasına, yorgunluğa, gevşeklik ve 
tembelliğe sebep olurken,  düşük ısı da kasılmaya, el becerilerinde fonksiyon kabına ve iş veriminde 
düşüşe sebep olacaktır. Her iki durumda da çalışma temposunu olumsuz etkileyeceğinden, sıcaklık 
seviyesi ideal denge düzeyinde olmalı ve sağlık açısından risk oluşturmayan bir dengeleyici sistem 
kurulmalıdır (Aytürk, 2001: s.58). Türkiye standartlarında bölgesel koşullara göre değişebilmekle 
birlikte bürolarda ısı seviyesi yazın 21-22 °C, kışın ise 24-26 °C civarlarında olması önerilmiştir. Fazla 
sıcak ya da soğuk havaların birçok ciddi hastalıklara sebebiyet vermesi nedeniyle, çalışma ortamları ile 
ev ortamlarının ısı seviyesinin iyi ayarlanması ve dengesiz ısı değişimlerinin önlenmesinin 
gerekliliğine dikkat çekilmiştir (Aktaş ve Özdemir, 2004: s.382). 

Bir çalışma ortamında hacim ne kadar küçükse havalandırma ihtiyacı da o kadar fazla olacaktır. 
Serinlik, temiz hava ihtiyacı, insan ve makineden çıkan ısının dağıtılarak hava kirliliğinin azaltılması 
için havalandırmanın gerekli ve önemli olduğu belirtilmektedir (Hayta, 2007: s.25). Karbondioksit gazı 
ve sigara dumanı zehirleyicidir. Büro ortamında çalışana gerekli olan oksijen miktarını azaltan 
olumsuzluklara dönük tedbirlerin alınmaması, belli bir süre sonra insan vücudunda uyuşmasına, 
hareketlerin ağırlaşmasına ve çalışma isteğini azalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle çalışma 
saatlerine göre çalışma ortamına yeteri düzeyde oksijen transfer edecek sistem kurulması 
önerilmektedir (Ar, 1996: s.123). 

Gürültü, bir ortamda istenmeyen, hoşa gitmeyen ve rahatsızlık uyandıran sesler olarak 
tanımlanmaktadır (Yüksel, 2005: s.23). 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin Birinci Bölümünün 4. maddesine göre sesin şiddet 
ölçü birimi desibeldir (dB). Bir insan kulağı 0 ile 130 dB arasındaki sesleri duyarken, normal bir 
konuşma 60 dB civarındadır. 0-60 dB arasındaki seslerin duyumu zordur. Soluk alma 10 dB, gürültülü 
bir büro 60-65 dB olarak ifade edilmektedir (Schoemaker ve Bıdı, 1999: s.650). Normal işitme 
ortamında 85 dB’den sonrası işitme organının zarar görmesine, 120-130 dB’den sonrası ise psikolojik 
ve fiziki rahatsızlıklara neden olabilmektedir (Uygur ve Göral, 2005: s.119). Büroların ses yalıtımı 
sağlayan niteliklere sahip olması ve yansıma yapmasının önlenmesi, yapılan konuşmanın anlaşılırlığı 
açısından önemlidir (Tutar, 2002: s.78). Büro ortamında gürültüden olumsuz etkilenmemek için, 
özellikle çalışanların bireysel anlamda özveride bulunması asgari gürültü seviyesini sağlayacaktır.  

Nem, birim havada bulunan su buharı miktarını ifade ettiği ve biriminin de gram/cm³ olduğu 
belirtilmektedir. Nem, iki grupta incelenmektedir; havanın birim miktarında belirli bir anda bulunan 
nem miktarına mutlak nem, belirli bir ısıda, havda bulunabilecek en yüksek nem miktarının yüzde 
olarak ifadesine de nispi nem denilmektedir (Hayta, 2007: s.24). Çalışma ortamlarında ideal nem 
seviyesi olarak %50 önerilirken, %30’un altında ve %70’in üstünde bir nem düzeyi için de çalışanlarda 
baş ağrısı, kronik öksürük ve fiziksel gücün düşmesi, isteksizlik, sinirlilik gibi bazı fiziksel ve psikolojik 
rahatsızlıklar yaşanmasına sebep olabileceği ifade edilmektedir (Armağan, 2003: s.73) 

Çalışanlar, günün uzun bir bölümünü bürolarda geçireceği için büroların iç dizaynının; renk, 
dekorasyon, estetik ve temizlik gibi açılardan özenle planlanması gerekecektir (Göral, 2002: s.72). 
Fiziksel koşulların insan psikolojisine yansımasının önemi nedeniyle renk, dekorasyon, estetik ve 
temizlik olarak ayrı ayrı incelenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan bir araştırmada renklerin, çalışan psikolojisine moral ve verim açısından yansıdığı ve yine aynı 
çalışmada Ergonomi ve Psikoloji uzmanlarına göre, ateşe benzeyen sıcak renkler ile suya benzeyen 
soğuk renkler arasında kontrast, karışık, kırmızı ve sarı gibi renklerin bir arada kullanıldığı 
ambiyanslar yaratılması önerilmiştir (Başpınar ve Bayramlı, 2003: s.74). Ancak, renk seçilirken oda 
büyüklüklerinin de dikkate alınması, koyu renklerin odayı dar açık renklerin ise geniş ve aydınlık 
göstereceği, açık renklerin insanı dinlendirdiği ifade edilmektedir (Şakar ve Küçükaslan, 2003: s.145). 
Renk tercihinin kişi ya da kuruma göre farklılık gösterebileceği gerçeği de göz ardı edilmeden, renk 
seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şu şekilde önerilmektedir (Hayta, 2007: s.29); 

 Her kurum kendine özgü renkler kullanmalıdır, 
 Renkler, çalışılan birim karakterini ve çalışan faaliyetlerini belirleyici olmalıdır, 
 Çok fazla nötr renk kullanarak monotonluk yaratılmamalıdır, 
 Uzun süre çalışılan ortamlarda dinlendirici etki yapan soğuk renkler kullanılmadır, 
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 Kuzeye bakan odalarda sıcak renkler, güneye bakan odalarda ise soğuk renkler 
kullanılmalıdır. 

Büro ortamı tasarlanırken, asla gereksiz eşya kullanılmamalı, görüntü açısından oldukça sade, 
abartısız ve huzur veren bir iklim yaratılmaya çalışılmalıdır. Eşyada gösterişten çok sağlamlık ve işe 
uygunluk aranmalı ve iri yapraklı çiçek, iri sandık ve saksılar da bulundurulmamalıdır (Başpınar ve 
Bayramlı, 2003: s.74).  

İnsanların doğal malzemelere uyumunun daha kolay olduğu gerekçesi ile büro malzemelerinin 
seçilirken doğal malzemelerden olanları seçmenin önemli olduğu ifade edilmiştir (Şakar ve 
Küçükaslan, 2003: s.147; Uygur ve Göral, 2005: s.123). Çalışanı hem motive edip verimini 
arttırabilmek hem de dekoratif bir görüntü yaratabilmek için bürolardaki bazı raflara küçük biblolar 
ve iç açıcı manzara resimlerinin kullanılması da önerilmektedir (Armağan, 2003: s.80). 

İnsanlarda strese sebep olan dış etkenlerin giderek çoğalmasından dolayı bürolarda okyanus renginde 
deniz suyu akvaryumları kullanımı, yapaylıktan çok doğallığı sağlaması nedeniyle önerilmektedir 
(Göral, 2002: s.73). Büroların estetik açıdan, pencereden perdeye, masadan renklere kadar bütün 
fiziksel unsurların göze hoş gelen her türlü estetik niteliklere sahip ve uyumlu olması, canlı 
çiçeklerden, fiziksel yerleşime kadar beğeni toplayacak biçimde tasarlanması gerektiğine dikkat 
çekilmektedir (Şakar ve Küçükaslan, 2003: s.147). 

Büroların temizliğinin hem sağlık açısından, hem de görünüş açısından diğer bütün detaylardan daha 
önemli ve öncelikli olduğu, bu nedenle periyodik olarak ortama ilişkin temizlik planlamasının 
yapılması gerektiği ifade edilmiştir (Başpınar ve Bayramlı, 2003: s.74). 

Önemli ölçüde solunum fonksiyonu kaybı ve alerjik rahatsızlıklar da dahil pek çok meslek 
hastalıklarının %70’inin tozlardan ve toksik maddelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bu 
çerçevede temizlik ile ilgili şu hususlar önerilmektedir (Hayta, 2007: s.33); 

 Merdiven, koridor ve mikroorganizmalara çekici gelen yerlerin temiz tutulması, 
 Çalışma alanındaki çöp ve atık malzemelerin sağlığa uygun şekilde toplatılıp atılması, 
 Tuvalet, duvar ve döşemelerin kolay temizlenen malzemeyle kaplanmış olması, 
 Toz ya da kirler toz emici süpürgeler aracılığı ile ortadan kaldırılmalı, 
 Sızıntı yapmayan, kolay temizlenen ve temiz çöp kovaları kullanılmalı, 
 Çalışanlara sağlıklı, temiz ve yeterli miktarda içme suyu sağlanmalı ve sular periyodik olarak 

denetlenmelidir. 

Estetik ve dekorasyona dönük alınması önerilen bütün tedbir ve planlamalar çalışana sahip olduğu 
bilgi yetenek ve yaratıcılığını istendik yönde kullanmasını sağlamak maksadıyla yapılan özendirici 
düzenlemeler şeklinde ifade edilebilir. Bu ortamı da ergonomik çalışma ortamı olarak adlandırmak da 
mümkündür (Kahraman, 2013: s.4). Büro ortamındaki ergonomik tasarım, masa sandalyeden 
bilgisayarın klavye ve faresine kadar her türlü araç - gerecin ve ortamdaki aydınlatma, temizlik gibi 
diğer fiziksel koşulların, uzun süre çalışmaya bağlı boyun, omuz, sırt ve baş ağrılarını önlemeyi ya da 
en azından hafifletmeyi sağlamaya çalışmaktadır (Baslo, 2002: s.156). Ayrıca çalışma masası 
düzenlemesinde şu önerilerde bulunulmaktadır (Göral, 2007: s.123); 

 Masa Yüksekliği 58,4 – 73,6 cm. 
 Ekrana bakış mesafesi 40,6 – 73,1 cm. 
 Masa kalınlığı 2,5 cm. 
 Çalışma alanı genişliği en az 71,3 cm. (bilgisayar ve doküman için ek alan gereklidir.) 
 Ekran – göz ilişkisinde ekran tepe noktası göz hizasında olmalıdır. 
 Bakış açısı 15 – 30 derece, 
 Sandalye oturma genişliği en az 51cm. 
 Diz – masa mesafesi en az 38,1 cm. olarak ayarlanmaya çalışılması önerilmektedir. 

İnsan, makine ve çalışma ortamındaki uyumun sağlanması, çalışma koşullarının olabilecek en uygun 
seviyeye getirilmesini ifade eden ergonomi, söz konusu uyumun getireceği psikolojik katkıyla çalışan 
performansının arttırılmasını da sağlayacağı ifade edilmektedir (Kahraman, 2013: s.68). 

Ergonomik düzenlemeler, çalışanın fiziksel bütünlüğünü koruma ve hem fizyolojik hem de psikolojik 
yeteneklerini, en iyi şekilde kullanmaların imkan tanıyacak bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır 
(Hayta, 2007: s.37). Kullanıcısına rahatlık veren malzemenin çalışma esnasında sergilenen 
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performansa olumlu katkı sağlayacağı, bu nedenle de ergonomik düzenlemelerin çok yönlü avantajına 
dikkat çekilmektedir. 

Yerleşme standardı, büroda yapılacak işe, çalışanların bulunduğu mevki ve pozisyona göre 
değişmektedir. Çalışanın yaptığı işe göre değişen iş ve malzeme yoğunluğu vardır (Şakar ve 
Küçükaslan, 2003: s.151). Çalışanlar, iş ortamlarında yaşamlarının büyük bir kısmını geçirmektedir. 
Çalışma ortamındaki bütün malzeme ve ortam koşulları ile etkileşimi kaçınılmazdır. Aynı zamanda 
büro ortamı, statünün bir sembolü olarak da kabul edilmektedir (Aytürk, 2001: s.63).  

Yerleşmede bazı standartların belirlenmesiyle, hem çalışanlara rahat edebilecekleri bir ortam 
sağlanmaya, hem de çalışma esnasında mevcut alan ve boşluklardaki oksijen-karbondioksit dengesini 
koruyarak, temiz hava solunan sağlıklı ortamlar yaratmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan 
çalışmalarda;  

 Kişi başına en az 10 m² alan ve 30 m³ boşluk, 
 Yöneticiler için 20 m² alan ve 60 m³ boşluk,  
 10-12 kişilik toplantı salonlarında 55 m² alan ve 165 m³ boşluk bulundurmaya çalışılması 

önerilmektedir (Uygur ve Göral, 2005: s.110-111).  
Büro içindeki masalara arası en az 80 cm, geçit yerlerinde ise 100 cm boşluk bırakılmasının dolaşımı 
rahatlatacağı tespit edilmiştir (Göral, 2002: s.62).  Masa diziliminin arka arkaya olması yerine “U” ya 
da “L” şeklinde yerleşimin iş akışına göre uyarlanmasının hem çalışanın hem de iş gördürmeye gelenin 
rahat hareket etmesini sağlayacaktır (Aytürk, 2001: s.65). 

Performans, insan kaynakları yönetiminin bir elemanın işe dahil olmasından işten ayrılmasına kadar 
olan uygulamaları ifade eden işlevlerinden sadece birisidir. Farklı kaynaklarda farklı sayılarda verilse 
de, işe alma ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, güdüleme, performans değerleme, ücretlendirme, 
çalışma ilişkileri ve güvenlik, iletişim, disiplin işlevleri insan kaynakları yönetiminin sekiz ana işlevi 
olarak ifade edilmektedir  (Bayraktaroğlu, 2003: s.8). 

Sabuncuoğlu (2000: s.6-7)’na göre performans değerlemesi; belirli çalışma süreleri içinde sergilenen 
başarı düzeylerine göre çeşitli ödüllendirme yöntemlerine başvurulması olarak ifade edilmektedir. 
Başarım değerlemesi olarak da ifade edilen performans değerleme, çalışanların yeteneklerinin 
yaptıkları işe uygun olup olmadığını ve çalışma esnasındaki performans düzeylerini belirlemek için 
yapılan objektif analiz ve sentezler bütünü olarak tanımlanmıştır (Erdil, Alpkan ve Biber, 2004: s.103). 
performans merkezli olan bu değerleme, konumu ne olursa olsun bütün çalışanların tüm yönlerinin 
gözden geçirilmesini, bunu ya kendilerinin yapması ya da kurum tarafından yapılması suretiyle kişiler 
ve takımlar halinde eksikliklerin de fazlalıkların da tespit edilip, üstlenilen rolü ne ölçüde 
gerçekleştirdiklerini görmeyi sağlayan bir süreç olarak ifade edilmiştir (Tengilimoğlu ve Tutar, 2003: 
s.305). 

İşletmedeki mevcut durumun ortaya çıkarılması ve yeni yapılacakların tespitini sağlayacak bir 
uygulama olarak performans değerlemenin yararları şu şekilde sıralanmaktadır (Bayraktaroğlu, 2003: 
s.82);  

 Tüm iş görenlerin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilebilir, 
 Eğitim ve gereksinimler belirlenebilir, 
 Ast üst kaynaşması sağlanabilir, 
 Çalışanın eksikliklerini giderme imkanı tanınır, 
 İş organizasyonuna ölçü oluşturur, 
 Üstlerin dengeli ve tutarlı karar verebilmesine yardımcı olur, 
 Faydalı bir eğitim programına katkı sağlar, 
 Kariyer ve yükselme standartlarının belirlenmesine katkı sağlar, 
 Etkili personellerin tespitini kolaylaştırır, 
 İş görenlerdeki olumsuz yönleri ortaya çıkarır, 
 Dürüstlük, güven ve yüksek moral ortamı yaratır, 
 Karar vericilerin tavrına yön verir, 
 İşten ayrılması gerekenlerin tespitini sağlar, 
 Kurumun bütün olarak etkinliğini ortaya çıkarır, 
 Ücret yönetimine destek olur, 
 Mevcudu ortaya çıkararak yeni arayışlara vesile olur. 
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İşletmelerde performans ve verimliliği arttırmak, kişi işletme hedeflerinde eşgüdüm sağlamak, kişiler 
arası iletişim ve geribildirim uygulamalarını geliştirerek, kişilerin iş ve örgütsel düzeyde katkılarını 
arttırmak, bu sayede de eğitim, kariyer, terfi, ödül gibi uygulamalarda kullanılmak üzere bazı çıktılar 
elde etmek gibi kazanımlarının olacağı ifade edilmektedir (Ferecov, 2003: s.134). İş göreni motive 
etmesi, çalışma hevesini arttırması, iş gören gelişimine katkı sağlaması, örgütsel etkinliği arttırması ve 
yöneten ile yönetilen arasında etkili bir iletişimin kurulabilmesi gibi yararlarına da dikkat 
çekilmektedir (Yücel, 1999: s.112). 

3. BÜROLARDA FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARININ ÇALIŞMA PERFORMANSINA ETKİLERİ 

Günümüz koşullarında göze hitap eden boyutların önemli bir referans olduğu ve işlerinin büyük bir 
kısmının bürolarda yapıldığı dikkate alındığında, bürolardaki fiziksel koşulların ve bu koşullara dönük 
düzenlemelerin üzerinde durmak hem çalışanlara hem de işletmelere son derece önemli katkılar 
sağlayacaktır (Demirci ve Armağan, 2002: s.179). Çalışmanın bu aşamasında büro ortamındaki fiziksel 
çevre koşullarının çalışma performansına etkileri incelenmeye çalışılacaktır. 

3.1. Bürolarda Aydınlatma Düzeyinin Çalışma Performansına Etkisi 

Çalışma ortamındaki aydınlatma koşullarının, performans ve verimliliğe etkisi üzerine bilinen ilk ve en 
eski çalışma Elton G. Mayo önderliğinde başlayan ve literatürde "Hawthorne Araştırmaları" olarak 
bilinen çalışmalardır (Gürel, 2001: s.6). 1924 yılında, Western Electric Company Chicago "Howthorne" 
tesislerinde yapılan deneylerde, ilk aşamada aydınlatma düzeyi ile verimlilik arasındaki ilişki 
incelenmeye çalışılmıştır. Aydınlatma düzeyini arttırarak verimliliğin arttığı tespit edildiğinde, 
aydınlatma düzeyi azaltılmaya başlanmış ancak verimliliğin azalması beklenirken tam aksine artmaya 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Bunun üzerine, başka kriterlerin de verimlilik üzerinde etkisinin 
olabileceği düşünülerek; yorgunluk düzeyi, mola uygulamaları, ücret sistemi, mülakat yöntemi gibi 
yöntemler de incelemeye konu olmuştur (Önday, 2016: s.102). Hawthorne araştırmalarında Mayo'nun 
bu deneyi, fiziksel üretimin yapıldığı mekanlarda uygulanmış ve aydınlatma ile iş performansı 
arasında bir ilişki olmadığı (Izawa, French ve Hedge, 2011: s.546) sonucu çıkmıştır. Ancak, zihinsel 
çalışma merkezli büro ortamlarındaki aydınlatma kriterinin, büro çalışanlarının performans ve 
verimlilik düzeyine etkisinin olabileceğine ışık tutması açısından önem arz eden bir çalışmadır.  

Çoğunlukla zihinsel çalışma merkezli işleyişin söz konusu olduğu büro ortamlarında, düşük 
aydınlatma düzeyinden dolayı gereğinden fazla çaba sarf edilmesi, belirli bir zaman dilimi içinde 
performans kayıpları yaşanmasını kaçınılmaz hale getireceğini düşündürmektedir (Altınöz ve Göral, 
2009: s.438-439). Bölgesel ya da genel aydınlatma uygulamaları yapılan işe göre farklı şekilde tercih 
edilebilir. Ancak, büro ortamlarında genel aydınlatma uygulamalarının tercih edilmesi, her noktanın 
aynı şekilde ve eşit bir biçimde aydınlatılması, görsel açıdan çalışanı rahatlatırken, yapılan işlerdeki 
önemli detayların da yakalanabilmesine katkı sağlaması açsından da önemli olacaktır (Kutlu, 2010; 
s.155).  

Bürolar, işlev itibariyle belge ve bilgi organizasyonlarının yapıldığı yerler olarak kabul edildiğine göre, 
dikkat ve ayrıntıya fazlasıyla önem verilmesi gerekecektir. Yeteri düzeyde aydınlatılmayan büro 
ortamlarında, çalışanların yaptıkları işe dair daha fazla yoğunlaşma çabasının, daha çabuk 
yorulmalarına sebep olacağı ifade edilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre (Doğan, 2009: s.90); 
aydınlatma düzeyinin çalışma performansını etkileyeceğini ifade edenlerin oranı %70,3 olarak 
gözlemlenmiştir. Bir büro ortamının aydınlatma düzeyi için tavsiye edilen oran 240-500 lx. 
arasındadır. Başka bir araştırmaya göre aydınlatma düzeyinin görsel algılama üzerindeki etkisi kabul 
edilen bir gerçektir. Görsel algılamayı zorlayan düşük düzede bir aydınlatma, beraberinde zihinsel 
yoğunlaşma ve dolaylısıyla da yorgunluk hissine sebep olarak ciddi verim kaybına sebep olacağı 
(Ceven ve Özer, 2013: s.66) ifade edilmektedir. Zihinsel çalışmaların hakim olduğu büro ortamlarında 
düşük aydınlatma düzeyinin getireceği işe yoğunlaşma güçlüğü, büro çalışanlarında performans 
açısından kayıplara sebep olacağı kabul edilebilir (Kahraman, 2013: s.9). Aydınlatma ile performans 
ilişkisinin incelendiği çalışmalara bakıldığında, hawthorne deneylerinin, fiziksel üretim ortamlarında 
aydınlatma düzeyinin değişmesinin iş verimliliğini değiştirmediği sonucu çıkmasına rağmen, 
Mayo’nun tespitinin aksine, zihinsel çalışma ortamlarında ise aydınlatma düzeyinin düşmesinin 
performans seviyesinde de düşmeye sebep olabileceği ifade edilmektedir. 
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3.2. Bürolarda Isı Seviyesinin Çalışma Performansına Etkisi 

Büro ortamlarında sağlanacak ısı seviyesi mevsimine ve bölgenin iklim koşullarına göre değişiklik arz 
edebilmektedir. Yüksek ısı seviyesinde gevşeme ve uyku halinin baş göstermesi, düşük ısı seviyesinde 
de titreme ve kasılmaya sebep olacağı (Uygur ve Göral, 2005: s.118) belirtilmiştir. Yapılan bir 
araştırmaya göre; büro ortamındaki ısı seviyesi ile çalışanların performansı arasında bir ilişkinin 
olduğu, standartlara uymayan ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışma performansını olumsuz 
etkileyeceği  ifade edilmektedir (Camkurt, 2007: s.97). 

Büro ortamları için ifade edilen ideal ısı konfor seviyesi 20 - 22 °C’dir (Atmaca ve Yiğit, 2009: s.548). 
Eğer çalışılan büro ortamı bu ısı seviyesinin çok altında ise klima, ısıtıcı, kalorifer, soba gibi alternatif 
ısıtma sistemleri ile ideal ısı seviyesi sağlanmaya çalışılmalıdır. Eğer ortalama seviyenin çok üstünde 
bir ısı seviyesi hakim ise bu durumda da tam tersi yönde pencere, klima, vantilatör gibi bir soğutma 
sistemi kurulması kaçınılmaz olacaktır. Her iki durumda da kullanılacak sistemlerin çalışması 
esnasında büro çalışanına ve çalışma ortamındaki bazı unsurlarına çeşitli etkilerinin olması söz 
konusu olabilecektir. Örneğin plastik aksama sahip büro araç gereçlerinin direk güneş ışını, soba, 
radyatör ve kalorifer petekleri gibi ortamlara yakın olmasının plastik aksamda yamulmalara ve 
deformasyona sebep olabileceğinden tedbir alınması kaçınılmazdır (Gökdere, 1998: s.3). Ya da 
serinletmek maksadıyla kurulmuş klima ya da vantilatör sistemi veya açık pencerelerden gelecek hava 
akımının çalışma ortamındaki kağıt ya da sayfalarda karışmaya sebep olması istenmeyen durumlar 
olarak belirtilebilir.  

Ani ısı değişimlerinin insan bünyesinde rahatsızlanmaya sebep olacağı bilenen bir tıbbi gerçektir. Aşırı 
ısınan bir bürodan dışarı çıkan kişinin ya da tam tersi sıcak ortamlardan girilen aşırı soğutulmuş bir 
büro ortamı hastalanmaya davet çıkaran uygulamalar olacaktır (Camkurt, 2007: s.97). Yapılacak iş ne 
kadar yoğunlaşma ve dikkat gerektirse de, büro ortamındaki ısı seviyesinden kaynaklanan bedensel 
tepkiler buna müsaade etmeyecek ve istenen performans seviyesinin altında kalınmasına sebep 
olacağı kabul edilebilir. 

3.3. Bürolarda Havalandırma Düzeyinin Çalışma Performansına Etkisi 

Bürolar, çalışanları açısından günün önemli bir kısmının geçirildiği yerlerdir. Ortalama sekiz saat 
çalışıldığı varsayılırsa, bir kişi için bulunduğu büro ortamında yeteri miktarda oksijen bulunması bir 
gerekliliktir.  

Gün içerisinde, büro ortamlarındaki karbondioksit ve sigara dumanı gibi zararlı gazların miktarının 
ortamdaki oksijen miktarından fazla olması, baş ağrısı, yorgunluk hissi ve çalışma isteğinin 
kaybolmasına sebep olacağı ifade edilmektedir (Bulut, 2012: s.62). Özellikle devlet eliyle yapılan 
kapalı mekânlarda sigara içme yasağı (5727 sayılı kanun) uygulaması, çalışanları daha temiz büro 
ortamlarında çalışabilme imkânı sunması açısından önemli bir adım olarak kabul edilebilir.  

Havalandırma maksatlı kurulan ve çalışanın direk cereyanda kalmasına sebep olabilecek bir 
havalandırma sisteminin, gerek klima gerekse pencere sistemi olsun, çalışanda soğuk algınlığı gibi 
rahatsızlıklara sebep olabileceği ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Yapılan bir araştırmaya göre; 
doğal havalandırma yöntemi ile kapalı ortamlarda iç hava kalitesi yeterince artırılamadığı tespit 
edilmiştir. İyi bir havalandırma sistemi ile hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de çalışma 
ortamındaki hava kalitesi artırılabilmektedir (Bulut, 2012: s.69-70). Finlandiya’da yapılan bir 
araştırmada, büro ortamını doğal havalandırma yöntemi ile gece ve gündüz saatlerinde 
havalandırmanın, enerji tasarrufu noktasında gece uygulamasının daha faydalı olacağı, özellikle sıcak 
yaz günlerinde daha serin bir büro ortamında çalışmaya başlama imkanı sunacağı ve soğutma sistemi 
açısından da kazanç getireceği (Seppanen, Fisk ve Faulkner, 2004: s.4) yönünde bir sonuca ulaşılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında bürolarda çalışanların oksijen ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan veya 
orantısız soğuk hava bırakılması ile hastalanmaya sebep olabilen havalandırma sistemlerinin, çalışan 
performansını olumsuz yönde etkilemesinin kaçınılmaz olduğu da ifade edilebilir. Havalandırma 
koşullarına ilişkin yapılan bir başka çalışmaya göre de; sağlıksız ve yetersiz havlandırma koşulları, 
çalışanlarda performans kaybına sebep olacağından özellikle çalışma ortamlarında hava kirliliğini 
engellemek ve kaliteli havalandırma sistemi ile çalışma performansını önemli ölçüde arttıracağına 
dönük tespitlerde bulunulmuştur (Fanger, 2002: s.34).  
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3.4. Bürolarda Nem Seviyesinin Çalışma Performansına Etkisi 

Çalışılan büro bölge olarak deniz, göl ya da büyük akarsu yataklarına yakın bir bölgede ise, çalışma 
ortamında nem düzeyi bu tür ortamlara uzak olan bürolardakine nazaran daha yüksek olacaktır. İdeal 
nem seviyesinin üstünde bir büroda çalışmak oldukça zor olacaktır (Atmaca ve Yiğit, 2009: s.549-550). 
Nemin çalışana etkisi ortamın ısısına bağlı bir durumdur. Nem oranı fazla, ortam ısısı da yüksek ise ter 
buharlaşması azalacak ve sıcaklığa dayanmak zorlaşacaktır (Altınöz ve Göral, 2009: s.437-438).  

Nefes almada zorlanma, aşırı terleme, fiziki ve ruhi anlamda bitkinlik hissi, kalp atışı hızlanması, yüzde 
kızarıklık, baş dönmesi (Hayta, 2007: s.24), sürekli nemlilik hissi ve çalışılan nesnelerin sürekli 
nemlenmesi yapılan işten elde edilecek kaliteyi etkileyecektir. Bu tür rahatsızlıkların yaşandığı bürolar 
için özellikle oda nem seviyesini ayarlayan özelliğe sahip klimaların kullanılması bir zorunluluk olarak 
algılanabilecektir. Nem seviyesinin ortalamaların altında olduğu bürolarda da sürekli bir kuruluk hissi, 
solunum yolu tahribatına ve özellikle kronik öksürüklerin yaşanmasına sebep olacağından (Çeven ve 
Özer, 2013: s.67) ortamı nemlendirmeyi sağlayacak makinelerin bulundurulması gerekecektir.  

Nem seviyesinin, performansa etkisi üzerine yapılan bir araştırmada; büro ortamındaki bağıl nem 
düzeyi %70’den %55’ler düzeyine düşürüldüğünde hem bina enerji tüketimini azalttığı, hem de 
çalışma konforunu arttırdığı gözlemlenmiştir (Frang, Wyon, Clausen ve Fanger, 2004: s.80). Büro 
ortamlarında yüksek nem düzeyinin azaltılması ile enerji tüketim maliyetinin düşürülerek, çalışma 
performansının arttırılabileceği sonucu, özellikle nem düzeyi yüksek bölgelerde üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bir detay olarak ifade edilebilir. 

3.5. Bürolarda Gürültü Seviyesinin Çalışma Performansına Etkisi 

İnsan, duyu organlarından kulağı ile 0 ila 130 dB arasındaki gürültüleri duyabilmektedir. Duyum eşiği 
sınırı olarak da ifade edilen bu rakam aralığının üst sınırlarına yakın ses seviyesine maruz kalmanın 
geçici ya da kalıcı duyum bozuklukları yaşanmasına sebep olabileceği ifade edilmektedir. Sebep 
olabileceği sağlık probleminin yanı sıra gürültü seviyesi yüksek büro ortamında, yapılan işe 
yoğunlaşabilmek de oldukça güçleşecektir. Özellikle gürültü seviyesinin yüksek olduğu ortamlarda 
bulunmak insanın sinir sistemini bozması nedeniyle iş veriminde kayba sebep olduğu ifade 
edilmektedir (Altınöz ve Göral, 2009: s.436).   

Bürolar işlev itibariyle dikkat ve yoğunlaşma gerektiren işlerin yapıldığı ortamlar olarak kabul edilirse, 
gürültü seviyesinin yüksek olmasının, yapılan işten elde edilecek performans düzeyinin kaybolmasına 
sebep olabileceği ifade edilebilir. Hesap, bilgi organizasyonu, evrak kaydı, dosyalama ve arşivleme, 
telefon ve randevu organizasyonu gibi işlevler esnasında gürültüye bağlı bir hata, hem çalışan hem de 
işletme menfaatleri açısından sıkıntılar yaşanmasına sebep olacaktır. Bir telefon görüşmesinde karşı 
tarafın sesini dinleyerek kim olduğunu anlamak mümkündür. Ancak ortamdaki ses seviyesi bunu 
önleyecek seviyede yüksek olursa, karşı tarafta ilgisizlik algılaması yapabilir. Hatta tekrar talebi 
gerektirecek bir durum oluşursa hoş olmayan karşılıklar alınması bile kaçınılmaz olabilir (Camkurt, 
2007: s.94). Gürültüye bağlı olarak bir dalgınlık anının sonucu olarak bir evrakın yanlış dosyaya 
kaldırılması, ilgili evrak ile ilgili kriz yaşanmasına ve hatta ciddi kayıplara bile sebep olabilir.  

Yapılan bir araştırmada, ortalama 40 dB gürültü seviyesinin hakim olduğu büro ortamlarında, çeşitli 
dış müdahale yöntemleri ile gürültü seviyesi 55-65 dB seviyesine çıkartılmış ve farklı ortamlarda 
çalışan iki grup büro elemanından birine gürültüye karşı duyarsızlaşması, dikkate almaması 
söylenirken diğer gruba hiçbir açıklama yapılmamış. Her iki grubun da işini yaptığı ancak stres düzeyi 
açısından uyarılmayan grubun daha stresli olduğu gözlemlenmiş (Evans ve Jhonson, 2000: s.780). 
Uyarının, gürültüye karşı koşullanmayı beraberinde getirdiği düşünülerken, beklenmedik ses 
yükselmesine maruz kalınmanın de strese ve buna bağlı olarak da performans kaybına sebep 
olabileceği ifade edilmektedir. 

Büro ortamlarında yapılan işler, o bürodan çıkacak bilgiye göre işlerini şekillendirecek kişi ya da 
birimleri oldukça ciddi olarak etkileyeceğinden, gürültüye bağlı olarak meydana gelecek hatalar, 
bürolardaki ses ve gürültü seviyesi ile büro ortamındaki iş performansı (Çeven ve Özer, 2013: s.67) 
arasındaki ilişkinin bir göstergesi olarak kabul edilebilecektir.  
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3.6. Bürolarda Yerleşme ve Dekorasyonun Çalışma Performansına Etkisi 

Renklerin insanlarda bazı anlamları vardır. Renklerle insanlar arasında bir psikolojik etkileşim de 
vardır. Bu etkileşim bazen farkında olunmadan da yaşanıp bulunulan ortama yansıyabilmektedir. 
Kişinin çalıştığı ortamda koyu renklerin hakim olması dolayısı ile karamsarlığın hakimiyetine ve 
yapmakta olduğu işte ciddi olumsuzluk ya da kayıpların yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Koyu 
renklerin bir yansıması olarak oluşan karamsarlık asabiyete ve dolaylı olarak da iş ortamlarında 
istenmeyen gerginliklerin yaşanmasına sebep olabilecektir (Doğan, 2017: 
https://paratic.com/renklerin-anlamlari-ve-psikolojik-etkileri/).  

Estetik ve dekoratif anlamda iş ortamında hakim yapının insanda ferahlık hissi uyandırması, iş 
esnasında rahatlamaya, huzura ve yeteri düzeyde iş yoğunlaşmasına vesile olacaktır. Aksine, görüntü 
itibariyle dar, karmaşık ve yoğun bir atmosfer yaratan büro ortamları ise insanı sıkacak ve işine 
yoğunlaşmasına engel olacaktır. Sık sık ortamdan ayrılma ya da işten kopmalara sebep olacak olan 
kötü dekore edilmiş ve estetikten yoksun büro ortamları, iş performansında kayıplara neden 
olabilecektir (Akkaş, 2015: https://onedio.com/haber/calismak-icin-en-mukemmel-15-sirket-ofisi-
498826).  

Temizlik koşulları itibariyle yeterli düzeyde olmayan bürolarda, yeterli hijyenin sağlanmamış olmasına 
bağlı bir takım sağlık problemleri yaşanması ve buna bağlı olarak da iş devamsızlıklarının yaşanması 
ya da iş performansında kayıpların yaşanmasına sebep olacaktır. Yetersiz temizlik koşulları görsel 
anlamda kötü bir manzara yaratacağından moral açısından kayıplara da sebep olacağından, her türlü 
olumsuz temizlik koşullarının performansta kayba sebep olacağı ifade edilebilir.  

Genel hatları ile büro ortamındaki fiziksel koşullarda dekoratif anlamda eksiklikler, hem fizyolojik hem 
de psikolojik anlamda çalışanların etkilenmesine sebep olabilecek ve arzulanan performans düzeyinin 
altında kalınması sonucuna ulaştıracaktır. 

3.7. Bürolarda Ergonominin Çalışma Performansına Etkisi 

Kelime anlamı itibariyle insan vücuduna uyumluluk olarak ifade edilen ergonomi, büro ortamlarında 
hakim kılındığında oldukça ciddi katkılar sağlayabilmektedir (Kutaniş ve Alpaslan, 2008; s.69-70). 
Ergonomik olmayan ve radyasyon salınım oranı yüksek flat monitörler ile ergonomik ve sağlıklı 
olduğu kabul edilen LCD monitörler, hemen hemen bütün büroların vazgeçilmez parçası olan 
bilgisayarlarda çalışanların sağlığını büyük oranda etkileyecektir. Oturulan sandalyedeki ergonomi, 
günlük sekiz saatlik çalışmasını büyük oranda oturarak geçiren bir çalışanın performansını ciddi 
oranda etkileyecektir. Yapılan bir araştırmaya göre; kişiye uyumlu koltuk seçimi, her koltuğun ihtiyaç 
duyulduğunda ayarlanabilir olması, rahat çalışma imkanı sağlamak açsından oldukça önemli 
detaylardır. Kullanılan kalemin el uyumu, yapılacak işte sağlanacak performansta belirleyici olacaktır. 
Ergonomik bir büro dizaynı için de çalışanların antropometrik ölçülerine göre büro malzemelerinin 
belirlenip kullanılması tavsiye edilen önemli bir husustur (Düşüngülü, Tengilimoğlu ve Öztürk, 2014: 
s.102). Büro ortamlarında kullanılacak sandalyenin kas omurga sistemi üzerinde oluşturacağı etki 
dikkate alınarak, ayarlanabilir sandalye kullanımı ve ergonomi konusundaki eğitimler ile çalışanlardan 
daha verimli bir şekilde istifade edilebilmesi mümkün olacağı ifade edilmektedir (Amick ve Robertson, 
2003: s.2710-2711). 

Ergonomik koşulların yeterince uygulanabilmesi ile olması muhtemel iş kazalarının önlenmesi ve bazı 
meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlanacaktır. Sıklıkla kullanılan malzemelerin yakınlarda 
bulundurulmasını savunan ergonomik düzenleme çerçevesinde, evrak dolabının kişiye yakın olması 
daha az enerji sarfiyatı ile daha seri çalışmaya imkan tanıyacak, sağ elle kalem kullananlar için 
telefonun sol elle açılabilmesini sağlamak, sol elle kullananlar için sağ elle açılabilmesini sağlayacak bir 
yerleşim düzenlemesi, not alma aparatlarının masa üzerinde uygun nokta ve açıda bulundurulması, 
çalışma masasında bilgisayarın olduğu noktaların yan yana olması, döner koltuklar kullanılarak çok az 
bir manevra ile bilgisayara ulaşımın sağlanabilmesi, bilgisayar masasının yüksekliğinin klavye 
kullanımı konusunda kolaylık sağlayacak yükseklik seviyesine sahip bulunması (Kahraman, 2013: 
s.67-68), yazıcıdan çıktıların alınabilmesi için rahat bir açı ve mesafede konuşlanmış olması,  odaların 
ışık alma oranlarının dikkate alındığı bir yerleşim ve pencere konumlarının dikkate alınması 
ergonomik açıdan yapılması önerilebilecek bazı düzenlemeler olarak belirtilebilir.  

https://paratic.com/renklerin-anlamlari-ve-psikolojik-etkileri/
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Büro zemininde kullanılan malzemenin hem ses yalıtımına katkı sağlaması, hem de kayıp düşmeyi 
önleyecek bir sürtünme düzeyine sahip olması gerekir. Her çalışma masasının yakınında bir çöp 
kutusunun bulunması, hem büro ortamlarında düzene katkı sağlayacak, hem de temizliğe yardımcı 
olacaktır. Kullanıcısına rahatlık veren ergonomik düzenlemelerin yapıldığı bürolarda çalışanlar 
açsından hem fizyolojik hem de psikolojik rahatlama ve çalışma imkanı tanıması açısından çalışan 
performansına etki edeceği belirtilebilir (Çeven ve Özer, 2013: s.68).  

3.8. Bürolardaki Diğer Unsurların Çalışma Performansına Etkileri 

Bürolar, ilk aşamada verilerin toplandığı, toplanan verilerin işlenerek kullanılabilir hale getirildiği ve 
sadece gerekli bilgilerin depolandığı yerlerdir. İhtiyaç duyulan bilgiye doğru zamanda ulaşabilmek için 
de birimler arasında etkili bir biçimde işleyen iletişim sisteminin bulunması gereklidir. Büro 
ortamında yapılması gereken işlerin tam zamanında ve en doğru bir biçimde yapılabilmesi çalışanın iyi 
bir performans sergilemesine bağlıdır. Gerek bilgi sistemi gerekse iletişim sistemi istenen 
performansa katkı sağlayacak sistemler olarak kabul edilebilir. 

3.8.1. İş Yoğunluğunun Çalışma Performansına Etkisi 

Bürolar sektöre ve zamana göre değişen yoğunluklara sahip ortamlardır. Yapılması gereken işlerden 
kaynaklanan yoğunluklar, belli dönemlerde çalışanların gerek fiziksel gerekse zihinsel açıdan aşırı 
yorulmalarına sebep olmakta ve bu da çalışma performansında kayıplar yaşanmasına yol açmaktadır. 
İş yoğunluğundan kaynaklanan performans kayıplarının önlenmesi için, çalışanların kısa süreli 
zihinsel gerginlikten kurtulmasına yardımcı olabilecek bazı sosyal etkinliklerin planlanması, 
yoğunluğun yaşandığı dönemlere özgü bazı özel ödüllendirme sistemlerinin kurgulanması yapılan işe 
daha fazla yoğunlaşmaya ve yorgunluğa rağmen işini severek yapabilmeye yardımcı olabilecek bazı 
uygulamalar olarak gösterilebilir. Bu doğrultuda büro çalışanı sınıfına dahil edilebilecek muhasebe 
meslek elemanlarına dönük yapılan incelemede, iş yoğunluğunun fazla olmasının performans üzerinde 
olumsuz etkilerde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır (Uysal, Akbulut ve Ertan, 2015: s.950-951). 

3.8.2. Çözüm Arayış Çabalarının Çalışma Performansına Etkisi 

Her kurumda yaşanan sıkıntıların çözümüne ilişkin sürekli bir çaba sergileyen birileri vardır. Çözüm 
bulmak maksatlı sergilenen çabalar her zaman olumlu sonuç vermez ancak. Ancak, çalışanlara bu 
yönde gösterilen gayretlerin iyi niyetli olduğuna inandırılırsa, hala sıkıntı yaşanmasına sebep olan 
olumsuzluklarla birlikte yaşamaya devam eden çalışanlar bunlardan çok fazla etkilenmemeye gayret 
sarf eder, iyi niyetli çabalara saygı gösterirler. Bu aynı zamanda örgütsel güven kavramının tesisi 
anlamına gelmektedir ki, örgütsel güven hissinin sağlanabilmesinin çalışma performansına etkisine 
dönük yapılan bir araştırmada örgütsel güvenin bireysel performansa pozitif yönde ve güçlü bir 
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Büte, 2011: s.187). 

3.8.3. Bilgi Sisteminin Çalışma Performansına Etkisi 

İşletmelerde, herhangi bir konuya ilişkin verilen kararların tamamı gelecekle ilgili olsa da karar 
vermede kullanılan bilgilerin çoğunlu geçmiş ile alakalı olduğu ifade edilmiştir. Geçmiş dönemlere ait 
bilgilerin belirli bir mantık çerçevesinde bir araya toplanmış olması, geniş bir bilgi havuzunun 
oluşmasına vesile olacaktır. Karar vericilerin bu bilgi yığını içinden gerekli bilgiyi bulabilmesi elbette 
yorucu ve zaman alıcı olacaktır. Alınan kararın gecikmesi kötü performans olarak kabul edilirse, etkili 
işleyen bir bilgi sisteminin bürolarda çalışan performansına önemli ölçüde katkı sağlayacağı kabul 
edilebilir. Etkili bir bilgi sistemi ve hatta stratejik bilgi sistemi ile organizasyonun rekabet üstünlüğü 
elde edebilmesine mümkün olacağından, her ne kadar yüksek maliyetli bir yatırım (Demirhan, 2002: 
s.123) olsa da, kurulup işlerlik kazanması hem bireysel hem kurumsal performansı yükseltecektir. 

3.8.4. İletişim Sisteminin Çalışma Performansına Etkisi 

Karar alma mekanizması ile uygulayıcılar arasında her ne kadar mesafe olsa da alınan karara ilişkin 
uygulamada karşılaşılan bütün detaylar zamanında ilgililere ulaştırılmalıdır. Tam tersine karar 
alıcıdan uygulamacıya doğru bir bilgi akışı gerekirse bunun da zamanlaması noktasında, 
organizasyondaki iletişim sisteminin önemi ortaya çıkacaktır. Teknik anlamda iletişim sisteminin 
kurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp, sistemde rolü olan kişilerin sergileyeceği performansın da 
istenen sonuca etki edeceği ifade edilmektedir (Koçel, 2003: s.329). Dolayısıyla iletişim sisteminin 
varlığı da sistemdeki çalışanların performansı da, diğer çalışanların performansına da etki edebileceği 
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ifade edilebilir. İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak için bilgi sisteminin işlevi ne kadar önemli ise, doğru 
bilginin doğru zamanda kullanılabilmesi için de iletişim sistemi bir o kadar önemli olarak kabul 
edilebilir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında incelenen fiziksel koşulların, çalışma performansına etkisi elbette tek başına 
performansı belirleyen kriterler değildir. Her çalışanın kendine özgü farklılıkları, sorunları, 
sorumlulukları gibi diğer etkenlerin de odaklanma, motivasyon ve performansa etkisi olması 
kaçınılmaz bir durumdur. Etkili bir performans değerlendirmesi yapabilmek için çok yönlü olarak 
bakılması gerekli bir durumdur. Ancak, bu etkenler açısından bir olumsuzluk olmadığı varsayıldığında 
büro ortamındaki olumsuzlukların da performansı etkileyen hususlar olduğuna ve bunlara hassasiyet 
gösterilmesi halinde çalışma performansının arttırılabileceğine dikkati çekmek gerekmektedir. 

Büroların konum, yerleşim düzeni, aydınlatma, ısı, gürültü, temizlik, renk ve ergonomik faktörler 
açısından ideal düzeyde olması, hem çalışanların bulundukları ortamlardan mutlu olup daha iyi bir 
çalışma performansı sergilemesine vesile olacak, hem de dışarıdan gelen kişilere karşı olumlu izlenim 
bırakılmasına katkı sağlayacaktır.  

Çalışanların, çalıştıkları ortamlarda sergileyecekleri performans, işletme verimliliği açısından düzenli 
olarak ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sergilenen performansa göre bir ödüllendirme mekanizması 
kurulmalıdır. Her işletmenin iş ve iş gören açısından farklılıkları vardır ve performans değerleme 
hususunda da bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. Çalışanın performans düzeyi büyük oranda kişisel 
özellik, zihinsel yetenek, inanç ve değerlerine bağlıdır. Doğru bir performans değerleme sisteminin 
kurulması, işletmenin genel performansının arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Eksik ya da 
aksaklıkların yaşandığı noktalar tespit edilecek, önlemler alınacak ve daha da mükemmel hele 
getirilmesi için çaba sarf edilecektir.  

Büro çalışanlarının sergileyecekleri performansa dönük olarak yapılacak bir performans değerlemede, 
çalışılan büro ortamlarının da etken olacağı göz ardı edilmemelidir. Aynı işletme bünyesinde, benzer 
işi yapmakta olan farklı büro çalışanlarının, sahip oldukları farklı büro standartları, eşit şartlarda 
değerlemeye tabi tutulduklarını göstermeyecektir. Çalıştıkları büro ortamının sahip olduğu şartların 
göz ardı edilmesi de sonuca ekti edecektir. 

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, nem düzeyi oldukça yüksek yerleşim yerleri fazlaca bulunan bir 
konumda olması nedeniyle, nem düzeyinin performansa etkisi, özellikle bu yerleşim yerleri bazında 
incelenmeye değer bir konu olarak görülmektedir. Müteakip çalışmalarda, sahil bölgelerinde nem 
seviyesi ile performans ilişkisi yönünde bir araştırma yapılması da düşünülmektedir. 
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