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Öz 

Örgütlerin belirtmiş oldukları kurallara uyum sağlayabilmek amacıyla duyguların yönetilerek 
sergilenmesi olarak bilinen duygusal emek hizmet alanlarla yüz yüze ya da telefonla iletişim 
halindeyken sergilenmektedir. Duygusal emeğin gerek örgütler gerekse çalışanlar açısından daha iyi 
anlaşılabilmesi için çalışmada duygusal emek yaklaşımları, duygusal emek boyutları ve duygusal 
emeğin yol açtığı sonuçlar aktarılmıştır. Bu çalışmada amaç; “Duygusal emek kavramını ve konseptini”, 
ilk çıktığı 1981 yılındaki belli sınırlı bakış açısından çıkartarak, çağdaş iş hayatında daha geniş bir açıda 
360 derece analiz etmek, değerlendirmek, geliştirmek ve doğru bir biçimde uygulamak amacını 
taşımaktadır. Duygusal emeğin yol açtığı sonuçlardan tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti üzerinde 
değerlendirmeler tartışılmıştır. Böylece çağdaş işletme organizasyonlarında, daha insani iş koşullarının, 
gerçekçi iş ilişkilerini ve tatminkar çalışma ortamını sağlamanın yanı sıra, verimlilik, kalite, yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin arttırılması öngörülmektedir. 
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Abstract 

Emotional labor, known as the emotional display of emotions in order to adapt to the rules that 
organizations have stated, is exhibited while communicating centrally or by telephone with the service 
areas. Emotional labor approaches, emotional labor dimensions, and emotional labor outcomes have 
been reported in the study so that emotional labor can be better understood by both organizations and 
employees. In this study; "Emotional labor concept and concept" is aimed at extracting, evaluating, 
developing and applying in a wider angle 360 degrees contemporary business life by extracting the first 
output in terms of a certain limited view in 1981. Evaluations on burnout and intention to quit from the 
results of emotional labor are discussed. Thus, contemporary business organizations are expected to 
provide more humane business conditions, realistic business relationships and a satisfying working 
environment, as well as increasing productivity, quality, creativity and innovation. 
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