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ÖZ
Turizm sektörünün emek yoğun özelliğe sahip olması ve müşteri memnuniyetinin
önemi, turizm sektöründe duyguları yönetmenin de gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Çalışmanın amacı, çalışanların algıladıkları örgüt iklimi ile
duygusal emek tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, örgüt
ikliminin; yönetimin desteği, otonomi ve özgürlük, işin iddialı olması, rol
belirsizliği alt boyutları ile duygusal emeğin;duygusal çelişki ve duygusal çaba alt
boyutları ele alınmıştır. Araştırmanın evreni Antalya ilinde faaliyet gösteren turizm
işletmeleri çalışanlarıdır. Araştırma, evren içerisinden tesadüfî örnekleme
yöntemine göre belirlenen çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin
analizinde korelasyon ve regresyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz
sonuçları, çalışanlar tarafından algılanan örgüt iklimi ile duygusal emek
davranışları arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir.
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The necessity for managing the emotions in the tourism sector has come out for the
reason that the tourism sector which has a labour- intensitive feature and it is quite
important to provide the customer satisfaction. The aim of this study is to examine
the relation between the organizational climate that the employees perceive and
their emotional labour attitudes. Accordingly, in addition to the sub-dimensions of
the organizational climate which are the support of management, the autonomy and
the independence, the challenging performance, the role ambiguity, the subdimensions of the emotional labour which are emotional contradiction and the
emotional effort have been handled. The population of the research is composed of
the tourism businesses in Antalya. The research has been carried out on the
employees that are selected by the random sampling method from the population.
In the data analysis, the correlation and regression methods are used. The analysis
results show that there is a positive relation between the organizational climate
perceived by the employees and the emotional labour behaviors.

