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Özet

Bu araştırmanın amacı serbest zaman tatmini ve yaşam doyumu olgularının kuşaklara göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesidir. Bu bağlamda öncelikle serbest zaman tatmini ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik
modellemesi aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Eskişehir’de ikamet eden yerel halk oluşturmaktadır. Buradan
hareketle de 395 kişiden online anketler aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmanın analizleri toplanan bu veriler üzerinden
incelemeye tabii tutulmuştur. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, eğitim, fizyolojik ve sosyolojik boyutlarının kuşaklara göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle serbest zaman tatmininin kuşaklara göre anlamlı farklılık gösterdiği
savı desteklenmiştir. Bu farklılıkların ise daha çok X ve Z gruplarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca eğitim ve sosyolojik
boyut faktörleri Z kuşağı açısından serbest zaman tatmininin en önemli belirleyicileri olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, yaşam
doyumunun kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
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Abstract
The purpose of this research is to examine whether the leisure satisfaction and the life satisfaction indicates a significant difference
according to generations. In this context, structural equation modelling was used to test the relationships between leisure satisfaction
and life satisfaction. The population of this research consists of the residents in Eskişehir. The research data were collected from
395 participants via online surveys. These data were also used in the analysis of the study. As a result of the research, it has been
determined that educational, physiological, and sociological dimensions differ significantly according to generations. From this
point of view, it has been determined that leisure satisfaction differs significantly according to generations. These differences are
due to X and Z generations. In addition, education and sociological dimension factors were determined as the most important
determinants of leisure satisfaction for the Generation Z. On the other hand, no significant difference was found regarding life
satisfaction.
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