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Bu çalışmanın genel amacı, boş zaman motivasyonun boş zaman tatmini ve davranışsal
niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken rekreasyonel hizmet kalitesinin düzenleyici
etkisini ortaya çıkarmak ve bu alanda eksik görülen literatürü genişletmektir. Veri toplama
aracı olarak, kapsamlı bir literatür taraması sonucunda oluşturulan anket formu
kullanılmıştır. Araştırma Türkiye’deki bütün kayak merkezleri ziyaret ederek bölgede
sunulan rekreasyon etkinliklerine katılan yerli 1665 ziyaretçi üzerinde anket uygulaması ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ve oluşturulan hipotezler Yapısal
Eşitlik Modeli testi ile ölçülmüştür. Boş zaman motivasyonu ve davranışsal niyet ilişkisinde
boş zaman tatmini aracı olarak kısmen desteklendiği saptanmıştır.
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Main purpose of this study is to determine the moderating role of recreational service
quality in the relationships among leisure time motivation, leisure time satisfaction, and
leisure time behavioral intention while also determining these relationships and to expand
the literature which has a gap. A survey form which had been developed through a detailed
literature review was used as the data collection tool. The research was conducted by
applying the survey to 1665 domestic recreational visitors who participated in recreational
activities available in the regions by visiting all ski centers in Turkey. Data collected
through the research and hypotheses developed was analyzed through Structural Equation
Modeling tests. It was determined that mediating role of leisure time satisfaction in the
relationship between leisure time motivation and behavioral intention was partly supported.
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