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Yöneticiye Olan Sadakatin Duygusal 
Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil 
Sektörü Çalışanları Üzerine Bir 
Araştırma

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, tekstil sektörü çalışanlarının yöneticiye olan sadakat-
leri ile örgüte olan duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik-
tir. Bu amaç doğrultusunda çok uluslu bir tekstil firmasının Aksaray fabrikasındaki 
çalışanları üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çalışan 
sayısı 154’tür. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Ça-
lışmada yöneticiye sadakat; özdeşleşme ve adanmışlık duygusu, yöneticiyi izle-
mek, yönetici uğruna çaba göstermek ve içselleştirme alt boyutları ile ele alınmıştır. 
Yapılan analizler sonucu çalışanların yöneticiye olan sadakatleri ile örgüte olan 
duygusal bağlılıkları arasında pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Özellikle özdeş-
leşme/adanmışlık duygusu, yöneticiyi izlemek ve içselleştirme ile duygusal bağlılık 
arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.
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The Effects of the Loyalty Towards the Manager 

on the Affective Commitment: A Study on the 

Textile Employees
Abstract

The basic aim of this study is to find out the relationship between a textile sector 
employees’ loyalty towards their manager and their affective commitment on the 
organization. For that end, a study has been carried out on the employees working 
in one of the factories of a multi-national company in Aksaray. The number of the 
employees involved in the study is 154. The questionnaire technique has been 
used to collect data for the study. Within the framework of the study, the loyalty 
towards the manager has been handled under the following dimensions: identifica-
tion and dedication, watching the manager, to give effort for the sake of the mana-
ger and internalization. As a result of the analyses, it has been seen that there is 
a positive correlation between the loyalty of the employees towards the manager 
and their affective commintment on the organization. Particularly, it has been found 
out that there is a high correlation between identification/dedication, watching the 
manager, internalization and the affective commitment. 
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