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Özet 
 Bu araştırmanın amacı, üniversite çalışanlarının kurumsal itibar algısı ile iş 
tatmini ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolünü tespit etmektir. Araştırmanın ana 
kütlesini Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan üniversitelerin akademik ve idari 
personeli oluşturmaktadır. Çalışma, literatür taramasının yanı sıra, örneklemi oluşturan 
akademik ve idari personele yönelik alan araştırmasını kapsamaktadır. Araştırma, ana 
kütle içerisinden rastgele seçilen 883 kişilik örneklem üzerinde analizler yapılmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler üzerinde “Yapısal Eşitlik Modeli”  ve doğrulayıcı faktör 
analizi uygulanmıştır. Bu analiz için AMOS 18.0 programı kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda ortaya atılan hipotezleri destekleyici bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda 
kurumsal itibar algısı ile iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme ile pozitif yönlü doğrusal 
ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmanın ana hipotezini oluşturan örgütsel özdeşleşmenin 
kurumsal itibar ile iş tatmini arasında aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Kurumsal İtibar, İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleşme, Yapısal Eşitlik 
Modeli ve Üniversite 

Abstract 

 The aim of this study is to obtain the mediating role of organizational 
identification in relationship whith perception of corporate reputation perception and 
job satisfaction. The sample of the study consists of academic and administrative staff in 
the university in the East Anatolia Region. The study contains both literature review 
and field research towards academic and administrative staff among in group, 883 
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samples have been chosen randomly and the analysis have been made on them. On the 
acquired data of the study trough “Structural Equational Model” and confirmatory 
factor analysis have been applied. For this analysis, AMOS 18.0 programme has been 
used. In the consequence of the research, some findings supporting the suggested 
hypothesis have been acquired. In this context, positive linear releationship have beeen 
obtained between perception of corporate reputation and job satisfaction/ 
organizational identification. The mediating role of organizational identification 
between perception of corporate reputation and job satisfaction which consist of the 
main hypothesis of the study has been discovered. 
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