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TAKDİM

 

             

        2006 yılında kurulan ve “değer üreten üniversite” sloganıyla yeni kurulan üniversiteler 

arasında adından söz ettiren üniversitemiz; 2008 yılından itibaren kalite çalışmalarına önem 

vermeye başlamıştır. Düzce Üniversitesi’nin "Değer üreten üniversite" anlayış ve kültürünü 

tüm birimlere yayılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme felsefesini kurumda bir çalışma 

prensibi haline getirmek amacıyla Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Koordinatörlüğümüz bünyesinde belirlenen vizyon çerçevesinde çeşitli faaliyetler 

yürütülmekte olup bu faaliyetlerden elde edilen bulguların değerlendirilerek sonuçların 

ilgililere fayda sağlaması amacıyla duyurulması, gelişen ve büyüyen üniversitemiz için önem 

arz etmektedir.  

 

         Çalışmanın kurum çalışanlarına, Düzce halkına ve araştırmacılara fayda sağlaması 

dileklerimle…  

 

 

Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR 

                                                                                       Rektör
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GİRİŞ 

 

         2006 tarihinde kurulan, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal 

etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, 

sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; 

Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel 

bilgi ve değer üreten üniversite misyonuyla hareket eden üniversitemiz 2016 yılı itibariyle 3 

Enstitü, 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 14 Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, 8 Koordinatörlük ile hizmet vermektedir. Ürettiği hizmetle paydaşlarına değer 

katmayı hedefleyen üniversitemiz bu kapsamda uygulamaları mükemmelleştirmek için EFQM 

yönetim modelini temel almaktadır. Modelin temeline entegre şekilde aynı zamanda 5018 sayılı 

kanun kapsamında iç kontrol ve stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Sürekli 

İyileştirme Koordinatörlüğü bünyesinde bu faaliyetleri gerçekleştirmek adına tüm 

paydaşlarımızla çeşitli görüşmeler yapılarak geri bildirim sağlanmakta; bu kapsamda yönetim 

stratejilerine ve uygulamalarına veri sağlanmaktadır.  Yapılan bu görüşmelerin ana başlığı Şekil 

1’de kısaca özetlenmiştir. 

            

      

Şekil 1.Kurumsal Faaliyetlerimiz 

 

                  

 

Değerleme

Akademik 
Personel 

Memnuniyeti

Kurumsal 
Değerler

Dış Paydaş
Öğrenci 

Memnuniyeti

İdari Personel 
Memnuniyeti
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

 

            Kurumsal değerlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada geliştirilen ve 

uyarlanan çeşitli ölçekler kullanılmıştır. Boyutlara ilişkin tanımlayıcı bilgiler, ölçeklerin 

kaynağı ve maddeler bu bölümde açıklanmıştır.   

 

1. Psikolojik Güçlendirme  

  

Güçlendirme; çalışanların özgürce davranabilmesi ve davranışlarının sonuçlarından 

sorumlu olmasıdır. Bir bireyin amaçlara ulaşmak için mevcut olan kaynaklardan yararlanma ve 

bağımsız bir şekilde karar alma yeteneğidir. Çalışanları güçlendirmenin temel amacı işi yapan 

kişinin kendisini o işin sahibi gibi hissederek işini yapmasıdır. Güçlendirmenin amacı 

çalışanları işleri ile ilgili sorumluluk almaya ve karar vermeye teşvik etmektir.  

 

Psikolojik Güçlendirme; çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissedip 

hissetmediklerine ilişkin algılarıdır. Bu çalışmada Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen; 

anlam, yeterlilik, özerklik ve etki olmak üzere her biri 3 er maddeden oluşan 12 maddelik bir 

psikolojik güçlendirme ölçeği kullanılmıştır. 

 

1.1.Anlam 

 

Üstlenilen işin gerektirdiği rol ile çalışanın kendi değerleri, inançları ve davranışları 

arasındaki uyumu ifade etmektedir. Çalışanların yaptıkları işi önemseme ve işlerinin önemli 

olduğunu düşünme düzeyleri ile ilişkili bir boyuttur. 

 

A1: Yaptığım iş benim için çok önemlidir. 

A2: İşimi yerine getirirken yaptığım faaliyetler bana anlamlı gelmektedir. 

A3: Yaptığım iş benim için anlamlıdır. 
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1.2. Yeterlik/Yetkinlik(Competence) 

 

Çalışanın işini en iyi şekilde yapabileceğine dair kendi yeteneklerine olan inancıdır.  

 

Y1: İşimi yapmak için yeteneklerime güveniyorum. 

Y2: İşimle ilgili faaliyetleri yerine getirecek kapasiteye sahip olduğumdan eminim. 

Y3: İşim için gerekli olan becerilerimi geliştirdim. 

 

1.3.Özerklik/Otonomi / Seçim (Self-determination) 

 

İşlerin nasıl yapılacağı konusunda karar verme özgürlüğüne ve yapılan işler üzerindeki 

kontrole sahip olma durumunu ifade etmektedir.  

 

Ö1: İşimi nasıl yapacağımı belirlemede önemli ölçüde özerkliğe sahibim. 

Ö2: İşimi nasıl yapacağıma kendim karar verebilirim. 

Ö3: İşimi bağımsız ve özgür yapabilmek için önemli fırsatlara sahibim. 

 

1.4. Etki ( Impact) 

 

Çalışanın örgüt içerisindeki sonuçları etkileyebilmesi ve yaptığı işle o örgüte bir fark ve 

değer kattığına inanmasıdır. 

 

E1: Çalıştığım departmanda/bölümde gerçekleşen olaylar üzerinde etkim büyüktür. 

E2: Çalıştığım departmanda/bölümde gerçekleşen olaylar üzerinde kontrol sahibiyim. 

E3: Çalıştığım departmanda/bölümde gerçekleşen faaliyetler üzerinde benim sözüm 

geçer. 

 

2. Örgütsel Adalet (Organizational Justice) 

 

Uygulamaların dayandığı ilkelerin net olması, bireyden bireye farklı uygulamaların 

olmaması, olsa bile bunun nedenlerinin şeffaf bir şekilde açıklanmasıdır (Koçel, 2014). Niehoff 

ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ölçeğin 5 maddesi bireyin elde ettiği çıktıların ve 

ücretlerin adilliğini ölçen dağıtımsal adaleti; 6 maddesi prosedürel adaleti ve 9 maddesi 

etkileşimsel adaleti ölçmeye yöneliktir. 
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Prosedürel adalet, dağıtımsal adalete göre diğer bileşenler üzerinde daha baskındır. 

Çoğu çalışmada dağıtımsal ve prosedürel adalet ayrı olarak değerlendirilmiş, prosedürel 

adaletin kimlik üzerinde etkili olduğu, dağıtımsal adaletin ise etkili olmadığı gösterilmiştir. 

Prosedürel adalet; dağıtımsal adaletten bağımsız olarak örgütsel bağlılık üzerinde etkilidir. 

 

DA1: Çalışma programım adildir. 

DA2: Aldığım ücretin adil olduğunu düşünüyorum. 

DA3: İş yükümün oldukça adil olduğunu düşünüyorum. 

DA4: Çalışmamın genel karşılığının adil olduğunu düşünüyorum. 

DA5: İşle ilgili sorumluluğumun adil olduğunu hissediyorum.       

PA1: Yöneticim işle ilgili kararları tarafsız biçimde alır. 

PA2: Yöneticim işle ilgili kararları almadan önce tüm çalışanların görüşlerini 

aldığından emin olur. 

PA3: Yöneticim işle ilgili kararları alırken doğru ve eksiksiz bilgi toplar. 

PA4: Yöneticim işle ilgili kararları net biçimde açıklar ve istendiğinde ek bilgi verir. 

PA5: Yöneticim işle ilgili kararları çalışanlara tutarlı olarak uygular. 

PA6:Yöneticim işle ilgili kararları çalışanların sorgulamasına izin verir. 

EA1: Yöneticim işle ilgili kararları alırken bana nazik ve düşünceli davranır. 

EA2:Yöneticim işle ilgili kararları alırken bana saygılı ve onurlu davranır. 

EA3:Yöneticim işle ilgili kararları alırken benim kişisel ihtiyaçlarıma karşı duyarlıdır. 

EA4:Yöneticim işle ilgili kararları alırken bana dürüst biçimde davranır. 

EA5:Yöneticim işle ilgili kararları alırken çalışan olarak sahip olduğum haklara ilgi 

gösterir. 

EA6:Yöneticim işle ilgili kararları alırken kararların sonuçlarını benimle tartışır. 

EA7:Yöneticim işle ilgili kararları alırken yeterli ve mantıksal açıklamalar sunar. 

EA8:Yöneticim işle ilgili kararları alırken bana mantıklı gelen açıklamalarda bulunur. 

EA9:Yöneticim işle ilgili kararları alırken işimle ilgili her tür kararı net olarak açıklar. 

 

3. Örgütsel Etik 

 

Bir örgütte doğru ve dürüst davranışlara dayalı örgütsel prosedürlerin ve faaliyetlerin 

geçerli olduğuna ilişkin algılamaların bütünüdür. İş tatmini ile ilişkili olup güvenin de bu ilişki 
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de iş tatminini artırdığı, etik arttıkça işgücü devrinin azalacağı ortaya konmuştur. 7 maddeden 

oluşan Schwepker (2001)’in ölçeği kullanılmıştır. 

 

ÖE1: Üniversitem doğru ve dürüst davranışlara ilişkin politikalara sahiptir. 

ÖE2: Üniversitem doğru ve dürüst davranışlara ilişkin politikaları şiddetle teşvik eder. 

ÖE3: Üniversitem yazılı ahlaki kurallara sahiptir. 

ÖE4: Üniversitem ahlaki kuralları şiddetle teşvik eder.  

ÖE5: Üniversitemin üst düzey yönetimi doğru ve dürüst olmayan davranışları kesinlikle 

hoş görmez. 

ÖE6: Üniversitemde çalışanlardan biri kendisine kişisel çıkar sağlayan ahlak dışı bir 

davranışta bulunursa hemen resmi biçimde kınanır. 

ÖE7: Üniversitemde çalışan biri Üniversiteye çıkar sağlayan ahlak dışı bir davranışta 

bulunursa hemen resmi biçimde kınanır. 

 

4. Örgütsel Güven  

 

Örgütsel güvene yönelik olarak çok farklı tanımlar yapılmaktadır. Bu tanımlar ayrıntılı 

olarak Demircan (2003)’ün 9. sayfasında yer alıp tanımlardan birisine göre örgütsel güven; 

çalışanların belirsiz veya riskli bir durumla karşılaştıklarında örgütün sözlerinin ve 

davranışlarının tutarlı ve yardımcı olmaya yönelik olduğuna dair inançlarıdır (Matthai 

(1989)’dan aktaran Demircan (2003)). 

 

Yöneticiye ve örgüte güven farklı ama birbiriyle ilişkili kavramlar olup bütün olarak 

örgütsel güven olarak adlandırılır (Nyhan ve Marlowe (1997)’den aktaran Demircan (2003)). 

Bireye güven bireysel ihtiyaçlar ve davranışlar hakkındaki beklentileri ifade ederken; örgüte 

güven bireyin örgüte ilişkin ilişkiler ve davranışlar ile ilgili beklentilerini yansıtır. Yöneticiye 

güven; çalışanın yöneticinin sözlerini tutacağı, tutarlı ve adil davranacağı, açık ve doğru yanıtlar 

vereceği inancıdır. Örgüte güven çalışanın örgütün kendi yararına olan eylemlerde bulunacağı 

ya da en azından bu eylemlerin kendisine zarar vermeyeceği inancıdır. Bireye güven örgütsel 

güveni artırmak için mekanizma olarak da görülür (Demircan, 2003). 

 

Örgütsel güvenin nedenleri; otonomi, demografik nedenler, ödüllendirme, iletişim, 

güçlendirme, kişilik özellikleri, adalet algıları, dönüştürücü liderliktir. Örgütsel güvenin 

sonuçları; işbirliği, örgütsel bağlılık, işten ayrılma eğilimi, işgücü devri, devamsızlık, yenilik, 
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değişime direnç, iş tatmini, TKY uygulamaları, etkinlik ve performans, örgütsel vatandaşlıktır 

(Demircan, 2003). 

 

Bu çalışmada kullanılan ölçek; Nyhan ve Marlow (1997) tarafından geliştirilmiş olup 4 

maddeden oluşmaktadır. 

 

ÖG1:Bu Üniversitenin bana adil davranacağına olan güvenim tamdır. 

ÖG2:Bu Üniversitede yöneticiler ve çalışanlar arasındaki güven düzeyi çok yüksektir. 

ÖG3:Birlikte çalıştığım insanlar arasındaki güven düzeyi çok yüksektir. 

ÖG4:Bu Üniversitede birbirimize güvenme düzeyi çok yüksektir. 

 

5. Örgütsel Kimlik 

 

Çalışanların organizasyonlarını diğer organizasyonlardan ayıran özelliklerinin ne 

olduğuna yönelik, inanç ve algılamalarıdır. 

 

ÖK1:Üniversitem hakkında konuşurken "onlar" yerine "biz" sözcüğünün kullanırım. 

ÖK2:Üniversitemin başarıları benim başarılarım demektir. 

ÖK3:Üniversitem hakkında başkalarının ne düşündüğüyle yakından ilgilenirim. 

ÖK4:Herhangi biri Üniversitem hakkında övgü dolu sözler söylediğinde bu şahsıma 

yapılmış bir iltifat gibi gelir. 

ÖK5: Medyada Üniversitemi eleştiren bir haber çıktığında bundan rahatsız olurum. 

 

6.Örgütsel Bağlılık (Organizational Loalty) 

 

 

Bireyin örgütün hedeflerine ve değerlerine inancı, örgütün amaçlarını başarabilmesi için 

çaba sarf etmeye yönelik istekliliği, örgüt üyesi olarak kalmaya karşı duyduğu arzudur. Üç 

bağlılık çeşidi bağlılık türünden çok bağlılığın bileşenleridir. Bu kategorilerin kombinasyonunu 

almak daha doğrudur. İş tatmini ile ilişkili olup iş gücü devri ve devamsızlık üzerinde etkilidir. 

Lidere güven; iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile ilişkilidir. Örgütsel güveni artırmak; örgütsel 

bağlılığı artıma da etkin bir stratejidir. 

 

Çalışanın bağlılığını ve güveni artıran en önemli unsur güçlendirmedir(Nyhan,2000). 
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Bireyin kendisini çalıştığı örgütle özdeşleştirmesi ve iç içe olma kuvvetidir. Bireyin 

örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün görmesidir. Örgütsel bağlılığın yüksek olması; 

amaç ve değerlerini benimseme, kurum için çaba göstermeye istekli olma ve kurumda kalma 

isteğine yol açar. Meyer ve Allen (1997)’in geliştirdiği, 7 madde duygusal bağlılığı, 8 madde 

devam bağlılığı, 5 madde normatif bağlılığı ölçmektedir.  

 

6.1. Duygusal Bağlılık 

 

Çalışanın örgüte duygusal bağlılığını, kendisini örgüt içinde tanımlayabilirliğini ve 

örgüte katılımını temsil etmektedir.  

DuB1: Kariyer hayatımın geriye kalanını bu Üniversitede geçirmekten mutluluk 

duyarım. 

DuB2: Üniversitenin problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum. 

DuB3: Bu Üniversitede kendimi "ailenin bir parçası" gibi hissetmiyorum. 

DuB4: Bu Üniversiteye karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum. 

DuB5: Bu Üniversite benim için çok fazla kişisel anlam taşıyor. 

DuB6: Üniversiteme güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum. 

DuB7: Çalıştığım Üniversiteden dışarıda gururla bahsediyorum. 

 

6.2. Devam Bağlılığı 

 

Çalışanın örgütten ayrılmasına ilişkin maliyetlerin farkında olmasıdır.  

 

DB1: İstesem bile şu an Üniversiteden ayrılmak benim için çok zor olurdu. 

DB2: Şu an Üniversiteden ayrılmak istediğime karar verirsem hayatımın büyük bölümü 

zarara uğrar. 

DB3: Şu an Üniversitede kalmam bir istek olduğu kadar bir gereklilik. 

DB4: Bu Üniversiteden ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma 

inanıyorum. 

DB5: Benim için bu Üniversiteden ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de var olan 

alternatiflerin azlığıdır. 

DB6: Başka bir iş ayarlamadan bu Üniversiteden ayrıldığımda neler olacağı konusunda 

endişe hissetmiyorum. 
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DB7:Bu Üniversitede çalışmaya devam etmemin önemli nedenlerinden biri, ayrılmamın 

büyük kişisel fedakarlık gerektirmesidir. Başka bir Üniversite burada sahip olduğum 

olanakları karşılamayabilir. 

DB8:Bu Üniversitede çalışmaya devam etmek için herhangi bir zorunluluk 

hissetmiyorum. 

 

6.3. Normatif Bağlılık 

 

Çalışanın örgütte kalma zorunluluğu ile ilgili değerleridir. Çalışanın örgüt zaman içinde 

ne tür bir statü veya tatmin sağlarsa sağlasın, ahlaki olarak örgütte kalmanın doğru olduğunu 

düşünmesidir. 

 

NB1: Benim avantajıma olsa bile, Üniversitemden şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor. 

NB2: Üniversitemden şimdi ayrılsam suçluluk hissederdim. 

NB3: Bu Üniversite benim sadakatimi hakediyor. 

NB4:Bu Üniversiteden şimdi ayrılmanın, orada çalışan diğer insanlara karşı duyduğum 

sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 

NB5: Üniversiteme çok şey borçluyum. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

Şekil 2. Akademik ve İdari Personel Sayıları (2012-2015) 

 

Şekil 3. Analize İlişkin Süreç 

 

Tablo 1. Yıllara Göre Geçerlik ve Güvenirlik Bilgileri 

 2012 2013 2014 2015 

Katılımcı Sayısı 58 409 639 678 

Cronbach Alfa (Genel) 0,962 0,972 0,973 0,975 

Madde Analizi Sonucu Çıkarılan Madde Sayısı - 9 10 4 

AFA Sonucu Oluşan Temel Bileşen Sayısı - 10 10 7 

Toplam Varyansı Açıklama Miktarı - % 73,92 % 74,88 % 72,09 

Akademik

İdari0

200

400

600

800

1000

2012
2013

2014
2015

792
864 923 968

716
790 780 779

Akademik

İdari

Madde 
Analizi

Hotelling 
T2

AFA DFA Toplanabilirlik

İstatistiksel 
Analizler          

(Regresyon, 
Korelasyon, 

YEM)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Tablo 2. Yıllara Göre Boyutlara İlişkin Ortalama Puanların Değişimi 

  2012 2013 2014 2015 

Psikolojik Güçlendirme 3,98 3,93 3,94 3,97 

A
d
al

et
 

Dağıtımsal 

Adalet 

3,47 3,33 3,45 3,63 

Prosedürel 

Adalet 

3,57 3,78 3,90 3,81 

Etkileşimsel 

Adalet 

3,85 4,02 4,12 4,02 

Kimlik 4,19 2,95 3,82 3,78 

Güven 3,41 3,44 3,47 3,49 

Bağlılık 3,24 3,25 3,35 3,27 

GENEL 3,78 3,56 3,74 3,73 

 

Tablo 3. Birimlerin Yıllara Göre Ortalama Puanın Değişimi 

BİRİM 2013 2014 2015 

Yapı İşleri ve Teknik D.B. 3.28 3.37 3.49 
Öğrenci İşleri D.B. 3.08 3.17 3.05 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - 3.54 3.49 
Kütüphane ve Dökümantasyon D.B. - 4.11 4.26 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 3.12 3.22 3.07 
Bilgi İşlem D.B. 4.09 4.20 4.13 
Strateji Geliştirme D.B. 3.44 3.55 3.44 
İdari ve Mali İşler D.B. - - 4.00 
Personel D.B. - - 3.58 
Genel Sekreterlik 3.56 3.66 3.50 
Hastane 2.88 2.98 3.02 
Teknoloji Fakültesi 3.56 3.98 4.18 
Teknik Eğitim Fakültesi - 3.72 3.64 
Eğitim Fakültesi 3.53 3.67 3.69 
Mühendislik Fakültesi 3.56 3.70 3.61 
Tıp Fakültesi 3.60 3.72 3.64 
Ziraat ve Sanat Tasarım Fakültesi 3.65 3.88 3.66 
Fen Edebiyat Fakültesi 3.81 3.95 4.05 
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İlahiyat Fakültesi - 4.32 4.12 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - - 3.39 
İşletme Fakültesi - - 4.14 
Orman Fakültesi - - 3.57 
Sağlık Y.O. 3.34 3.45 2.97 
Yabancı Diller Y.O. 3.67 3.77 4.02 
Akçakoca T.İ.Y.O. - 3.71 3.52 
Fen Bilimleri Enstitüsü 3.95 4.09 4.22 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 4.38 4.52 4.35 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - 4.07 
Gölyaka MYO 2.80 2.89 3.75 
Cumayeri MYO 3.69 3.81 3.77 
Kaynaşlı MYO 3.81 3.94 3.83 
Sağlık Hizmetleri MYO 3.69 3.78 3.35 
Akçakoca MYO 3.62 3.77 4.14 
Çilimli MYO 3.57 3.68 4.40 
Gümüşova MYO - - 3.85 
Beden Eğitimi ve Spor YO - - 4.02 
Düzce MYO - 4.08 3.28 
Sosyal Bilimler MYO - 3.73 3.50 
Merkezler - 4.08 3.35 
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü - 3.72 4.11 
Teknopark Koordinatörlüğü - - 3.74 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü - - 4.01 
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü - - 3.72 
Hukuk Müşavirliği - - 2.74 
İç Denetim - - 3.96 
Türk Dili ve Tarih Bölüm Başkanlığı 3.68 3.78 4.12 

GENEL 3.56 3.74 3.73 
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