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ÖNSÖZ 

 

Mutlu olmayı istemeyen insan yoktur. Mutluluğun her insan için nihai 

hedef olması ve herkesçe istenmesi, onun her dönemde popüler 

olmasını sağlamıştır. “Mutluluk nedir?”, “mutluluğa nasıl ulaşılır?”, 

“mutluluğu etkileyen faktörler nelerdir?” gibi mutlulukla ilgili pek çok 

soru Antik çağdan günümüze sorulmaya devam etmekte ve bu sorulara 

cevap aranmaktadır. 
 

Bireylerin mutlu olması, mutlu aileleri; mutlu aileler, mutlu toplumları; 

mutlu toplumlar ise refah düzeyi yüksek, yaşanabilir mutlu bir dünyayı 

mümkün kılacaktır. Mutlu bireylere dönüşebilmek için mutluluk 

kavramını anlamak ve mutluluğa giden yolu öğrenmek gerekmektedir.   

 

Türkiye’de mutluluğu etkileyen sosyo-demografik değişkenlerin 2008-

2018 arasında izlediği değişimin incelenerek, hangi değişkenlerin 

mutluluk üzerinde etkili olduğunun ekonometrik yöntemlerle ortaya 

konulması ve mutluluğa ekonometrik olarak da öneriler getirilmesi 

çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. 
 

Çalışmamın ortaya çıkmasında destekleriyle hep yanımda olan eşim 

Sami Kayacan ve annem Ülker İşbilir başta olmak üzere; varlıklarıyla 

bana mutluluk veren kardeşim Esat Yalçın’a, babam Sedat Yalçın’a, 

dayım Uğur İşbilir’e, anneannem Hayriye İşbilir’e, geniş ailemin tüm 

fertlerine, arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim. 

Anılarımda bana mutluluk vermeye devam eden dayım İlker İşbilir, 

babaannem Huriye Yalçın ve dedem Sami İşbilir sizlere minnettarım. 
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Son olarak çalışmam sırasında pozitif enerjileriyle hep yanımda olan 

kedi dostlarım, sizler de iyi ki varsınız. 

  

Mutlu bireylere, mutlu ailelere, mutlu toplumlara ve mutlu bir dünyaya 

ulaşabilmek dileğiyle… 

 

Mutlu kalın… 

 

                                              Dr. Öğr. Üyesi Eda YALÇIN KAYACAN 

                                                                                             Aralık, 2020 
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TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU 

ETKİLEYEN SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN 
YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

 

GİRİŞ 

 

Mutluluk, en temel anlamıyla hayattan keyif almamızı sağlayan 

unsurlar ve öznel iyi olma halidir. Antik çağlardan günümüze mutluluk 

her zaman sorgulanmış, mutluluk veren faktörlerin neler olduğu 

sorusuna cevap aranmıştır. Mutluluk kavramı psikoloji ve sosyoloji 

bilimlerinden ziyade, ekonomi bilimi içerisinde de gittikçe önem 

kazanarak mutluluk ekonomisi kavramı ortaya çıkmış ve ilgili alanda 

yapılan çalışmalar giderek önem kazanmıştır. Ülkelerin mutluluk 

seviyelerini ölçmeyi amaçlayan ve uluslararası karşılaştırmaları 

mümkün kılan birbirlerinden farklı yaşam memnuniyeti anketleri 

mevcuttur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Yaşam 

Memnuniyet Araştırması Anketi ise Türkiye için yaşam memnuniyeti 

ve mutluluk düzeyinin ne olduğuna ilişkin genel profili ortaya 

koymaktadır. Ankette sorulan ve kişilere ait demografik, sosyal, 

ekonomik koşulları ortaya koyan değişkenlerle, kişilerin mutluluk 

düzeyleri arasında anlamlı istatistiki ilişkilerin varlığını incelemek ve 

elde edilen bulgulara göre mutluluğun belirleyicilerini ekonometrik 

olarak ortaya koymak çalışmadaki temel motivasyonu oluşturmuştur. 
 

Mutluluk düzeyi ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde; ekonometrik 

yöntem olarak ağırlıkla orantısal bahis modeli (sıralı logit) yönteminin 



8 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

tercih edildiği görülmektedir. Oysa orantısal bahis modelleri, 

gerektirdikleri paralellik varsayımı nedeniyle modeli kısıtlamakla 

birlikte, ilgili varsayımın sağlanmaması durumunda tutarlı sonuçlar 

vermemektedir. Gerekliliği oldukça önemli olan bu varsayımın mevcut 

çalışmalarda sıklıkla göz ardı edildiği bilgisinin görülmektedir. 
 

Ekonometrik modellerde bağımlı değişken olarak ele alınan mutluluk 

düzeyi değişkeninin, ölçek olarak sıralı olması her ne kadar sıralı logit 

modellerinin kullanılmasını uygun kılsa da her bir düzey arasında eşit 

farklılık olduğunu varsaymak oldukça iddialıdır.  Söz konusu bu 

nedenle, daha tutarlı sonuçları elde edebilmek için çalışmada orantısal 

olmayan bahis modelleri (genelleştirilmiş sıralı logit modeli) ve kısmi 

orantısal bahis modelleri kullanılmıştır. Orantısal olmayan bahis 

modellerinin, orantısal bahis modellerine göre üstünlüğü paralel 

doğrular varsayımını içermeyerek; düzeyler arasındaki farklılıkları 

dikkate almasıdır. Paralellik varsayımını esneten diğer bir model ise 

kısmi orantısal bahis modelidir. Bu yöntemle, yapılan paralel doğrular 

testi ile varsayımı sağlamadığı tespit edilen değişkenlere esneklik 

tanınırken; varsayımı sağladığı tespit edilen değişkenlerde varsayım 

sonucu dikkate alınarak aynı model içerisinde birlikte 

tahminlenmektedir. 

 

Türkiye için mutluluğu etkileyen sosyo-demografik faktörlerin ortaya 

konulmasının amaçlandığı çalışma, birkaç hususta literatüre önemli 

katkı sağlamaktadır. Öncelikle 2008-2018 yılları için tek tek bulguların 

değerlendirilerek bu kadar uzun bir periyotta Türkiye’deki mutluluk 

bileşenlerinin incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Her ne kadar 
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mikro bir anket verisi olsa da seçilen örneklemin Türkiye’yi temsil 

edecek şekilde tespit edilmiş olması, her yıl için ülke geneline dair 

yorum yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Dolasıyla bileşenlerin 

etkilerini ve yıllar içerisindeki değişimlerini/ benzerliklerini 11 yıllık 

bir süreç için değerlendirmek mümkün olmuştur. Çalışmanın diğer 

önemli bir katkısı ise kullanılan ekonometrik yöntemdir. Paralel 

doğrular varsayımını dikkate alarak her yıl için orantısal olmayan bahis 

modeli ve kısmi orantısal bahis modeli sonuçları tahminlenmiştir.  
 

1. MUTLULUK KAVRAMI  

 

Öznel iyi oluş ve memnuniyet gibi kelimelerle de ifade edilen mutluluk, 

özlenen tüm unsurları tam ve sürekli olarak elde etmekten duyulan 

sevinç olarak tanımlanmaktadır.  Mutluluk, her insan tarafından 

ulaşılmak istenen nihai bir amaçtır. İnsanlarca mutlu olmaya duyulan 

bu istek, cevaplanması gereken pek çok soruyu ortaya çıkarmıştır. 
 

Antik çağlardan günümüze, “mutluluk nedir?”, “mutluluğa nasıl 

ulaşılır?”, “mutluluğu etkileyen faktörler nelerdir?” gibi sorulara cevap 

aranmıştır. Mutluluk kavramına ait sorulara cevap arayışı; felsefe, 

psikoloji, biyoloji, sosyoloji, din ve ekonomi alanlarında halen devam 

etmektedir. Felsefe alanında mutluluk kavramının değerlendirilmesi, 

antik çağ filozoflarından itibaren başlamıştır. Özellikle ahlak felsefesi 

kapsamında incelenen mutluluk kavramı; erdem ve haz ile 

ilişkilendirilerek iki temel kavram açısından değerlendirilmiştir. Antik 

Yunan filozoflarından Sokrates (M.Ö 5.yy), tüm insanların mutlu 

olmak için çabaladıklarını ve mutluluğa erişebilmelerinin ruhlarının 
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durumuna bağlı olduğunu ifade etmiştir (Strathern, 1997: 57). 

Mutluluğu ifade eden “Eudaimonia” kelimesi, eski Yunan’da kullanılan 

bir kavram olup, Aristoteles’in erdem ve mutluluk ilişkisini detaylıca 

incelediği “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinde popüler hale gelmiştir. 

Eudaimonia kavramının anlamının mutluluk olarak çevrilmesi, 

kavramın zevk anlamıyla karıştırılmaması gerekliliğini içermektedir. 

Aristoteles (M.Ö 4.yy) , eudaimoniayı akıl ve tefekkürle uyumlu olarak 

mükemmellik ve erdem sergileme, bireyin kendi iyiliği için 

gerçekleştirilen aktif davranışlar olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla 

Aristoteles’in mutluluk anlayışında adalet, nezaket, cesaret ve 

dürüstlük gibi ahlaki erdemlerin yanı sıra kişinin mesleği gibi herhangi 

bir faaliyette yüksek performansı göstermesi de ifade edilmiştir.   

 

Eudaimoniayı savunan filozoflarla aynı dönemde Aristippus (M.Ö 

4.yy), mutluluk kavramı değerlendirmelerinde önemli olan Hedonia 

(hazcılık) anlayışını savunmuştur. Onun savunduğu anlayışa göre 

mutluluğu, acıdan kaçınan ve akla dayalı hazzı temele alan bir ahlak 

öğretisi ile açıklamak mümkündür. Felsefe ve mutluluk ilişkisi, antik 

dönemi sonrasında hedonik veya eudaimonic görüşlerin yanında yer 

alan filozoflar tarafından geliştirilmeye devam etmiştir. Örneğin, Stoacı 

bir filozof olarak kabul edilen Marcus Aurelius (M.S 2.yy),  mutluluğun 

asil ve makul düşünceyle elde edildiğini, erdem ve adalete uygun 

hareket edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Epiktetos (M.S 2.yy) için ise 

mutlu bir yaşam, erdemli bir yaşamdır. Bireyin mutlu olması ve 

yaşamını dolu dolu yaşaması, doğru şeyler yapmış olmasının doğal 

sonuçlarıdır. Ona göre asıl mutluluk dış koşulardan bağımsızdır. Birey 
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mutluluğu yalnızca kendi içinde bulur ve mutluluğu iradesine, 

karşılaştığı olaylara karşı fikirlerine ve bu fikirleri işleme biçimine 

bağlıdır (Epiktetos, 2019: 29).  Hedonik uçta yer alan Hobbes (17. yy) 

ise mutluluk için hedonik egoizmi savunmuş, bu durumun da kişisel 

zevki en üst düzeye çıkarma ve kişisel acıyı en aza indirme ile 

olabileceğini ileri sürmüştür. Kant’ın (18. yy) mutluluk üzerine katkısı, 

evrensel olarak geçerli olan ahlaki yükümlülük veya görev uyarınca 

yaşamayı savunarak olmuştur.  
 

Mutluluk ve psikoloji ilişkisi incelendiğinde; modern psikoloji ve 

psikiyatride, iyilik halinin eudaimonic ve hedonik görüşleri arasındaki 

ayrımın net olduğu görülmektedir. Çalışmalarında eudaimonianın 

merkezi bir rol aldığı, iyi hayatı kişinin potansiyelini sonuna kadar 

geliştirmek olarak tanımlayan bilim insanlarından Maslow (1970), 

insanların kendilerini gerçekleştirmeye,  yani hayatta daha büyük bir 

şey için çabalamaya ve olabilecekleri her şeyi yapmaya doğal bir 

ihtiyaç duyduklarına inanmaktaydı. Freud'un (1920) teorisi ise hedonik 

doyuma daha fazla vurgu yapmaktaydı.  
 

Mutluluk ve dini inanç ilişkisi incelendiğinde, dini bağlılığın bireylere 

sosyal destek, otokontrol, anlam ve amaç, terör yönetimi gibi nitelikler 

sağladığını kabul etmek mümkündür. (David, Boniwell & Ayers, 2013: 

99). Dinler, insanları daha iyi bir insan olmanın ne anlama geldiğine 

dair bir anlayışa yönlendiren etik felsefeleri ile erdem, insanlık ve 

tatminin gecikmesi gibi ilkeleri içermektedir. Dolayısıyla, dinleri 

dünyanın en yaygın, sistematik ve eudaimonic ilkelerin kalıcı 
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savunucuları olarak ifade etmek mümkündür (David, Boniwell & 

Ayers, 2013:203). 

 

Mutluluk kavramını, sosyo-demografik özellikleri dikkate alarak 

incelemek de söz konusudur. Sosyo-demografik faktörler açısından 

mutluluk kavramı, Frey & Stutzer (2002) ‘de beş faktör esas alınarak 

incelenmiştir. Bu faktörler: öz saygı, kişisel kontrol, iyimserlik, 

dışadönüklük ve nevrotiklik gibi kişilik faktörleri; yaş, cinsiyet, medeni 

durum ve eğitim gibi sosyo-demografik faktörler; bireysel ve toplam 

gelir, işsizlik, enflasyon gibi ekonomik faktörler; çalışma koşulları, 

işyerindeki stres, eş, iş arkadaşları, akrabalar ve arkadaşlar ile kişiler 

arası ilişkiler, yaşam koşulları ve sağlık gibi bağlamsal ve durumsal 

faktörler ve  siyasi merkeziyetçiliğin kapsamı, vatandaşların doğrudan 

siyasi katılım hakları gibi politik faktörlerdir.  
 

Literatürde bireylerin yaş, cinsiyet, medeni durumu, sağlık düzeyi, 

geliri, eğitimi gibi özelliklerini dikkate alarak mutluluk düzeylerindeki 

değişimlerin sosyo-demografik açıdan incelenmesi yaygındır.  Sosyo-

demografik özelliklerden; mutluluk ve gelir ilişkisi incelendiğinde, 

Easterlin Paradoksu oldukça önemli bir role sahiptir. Gelir düzeyi ile 

mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koyan 

Easterlin(2013) çalışmasında, gelir ve mutluluk düzeyi arasında uzun 

vadede ilişki yokken; kısa vadede pozitif bir ilişkinin olduğunu ifade 

etmiştir. Mutluluk-para ilişkisi açısından değerlendirildiğinde ise; 

paraya sahip olmanın mutluluk için iyi olabileceğini ancak parayı 

istemenin aşırılığının mutluluk için zararlı olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Yüksek gelir ve para, mutluluğa yardımcı olabilir ancak 
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mutluluk için kesin bir yol değildir (Diener & Biswas-Diener, 2008: 

111). Dolayısıyla asıl değerli olan şeyin tek başına para değil, paranın 

sahip olduğu olumlu yaşantılar sunma potansiyeli olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  

 

Sosyo-demografik özelliklerden yaş ile mutluluk arasındaki ilişki 

incelediğinde, bireylerin yaşları ilerledikçe mutluluk düzeylerinin 

azalacağına yönelik inanç yaygındır.  Ancak literatürden elde edilen 

tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, “U” şeklinde bir ilişkinin söz 

konusu olduğu; gençlerin ve yaşlıların, orta yaşlardaki bireylerden daha 

mutlu olduğu görüşü kabul edilmektedir. (Frey & Stutzer,  2002:67).  

 

Sağlık ve mutluluk ilişkisinde; sağlıklı bireylerin daha mutlu ve mutlu 

olan bireylerin de fiziksel olarak daha sağlıklı ve uzun yaşama 

olasılığının daha yüksek olduğuna dair kanıtlar ikna edici hale 

gelmiştir. Dolayısıyla mutluluk düzeyini artırmak isteyen birisinin 

sağlık düzeyini yükseltmek üzerine stratejiler geliştirmesi 

gerekmektedir (Diener & Biswas-Diener, 2008: 46). 

 

Günümüzde, mutluluk ya da öznel iyi oluş haline ait bilgiye; fizyolojik 

ve nörobiyolojik göstergeler, gözlemlenen sosyal davranışlar, sözsüz 

davranışlar ve anketlerle ulaşılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bu 

yöntemlerden anketler; kişilerin kendilerinin ifade ettiği mutluluk 

düzeyleri bilgisini taşımakta olup, ampirik mutluluk araştırmalarında en 

iyi gösterge olarak kullanılmaktadır (Frey & Stutzer, 2002: 26). 
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Bireyler mutlu olduğunda, toplum da mutlu olacaktır. Toplum mutlu 

olduğunda ise refah seviyesi yükselecek; toplumsal sorunlar ve şiddet 

azalacak verimlilik artacaktır. Dolayısıyla mutluluğun bireysel 

faydalarının yanında, sosyolojik ve ekonomik pek çok faydası 

bulunmaktadır. Bireyin mutluluğu için önemli faktörlerin belirlenip, 

bireylerin ve dolayısıyla toplumların mutluluk düzeylerinin 

yükseltilmesi hedeflenmelidir. 
 

1.1. Mutluluk Literatürü 

 

Mutluluk konusunda literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. 

Türkiye için yapılan çalışmalar içerisinde ekonometrik tekniklerin 

kullanıldığı temel çalışmalardan olan Selim (2008), çalışmasında “Türk 

insanlarının memnuniyet ve mutlulukları nasıldır?” ve “Onların 

mutluluk ve memnuniyet düzeyleriyle hangi bileşenler ilişkilidir?” 

olmak üzere temelde iki soruya cevap aramıştır. Mutluluk ve 

memnuniyet üzerinde; kişilerinin yaşlarının ve işsizliklerinin negatif, 

gelir ve sağlık düzeylerinin yüksekliğinin pozitif etkilediği bulgusunu 

elde etmiştir. Literatürde pek çok çalışmada elde edilen sonuca benzer 

olarak, evli olmanın mutluluk ve memnuniyet üzerinde pozitif; artan 

çocuk sayısının da negatif etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir. Eğitimin 

mutluluk üzerinde anlamlı etkisi olmadığı, erkek olmanın mutluluk ve 

memnuniyet düzeyi üzerinde önemli derecede negatif etkiye sahip 

olduğu da elde edilen sonuçlar arasındadır. Tüm bulgular birlikte göz 

önüne alındığında; gelir, sağlık ve istihdam durumunun mutluluk ve 

yaşam memnuniyetinin önemli belirleyicileri olduğu ifade edilmiştir. 
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Kangal (2013), Türkiye’nin 2004-2014 yılları arasındaki öznel iyi olma 

ya da mutluluk unsurlarını ve bu yıllar arasındaki değişimini incelediği 

çalışmasında; evli olan bireylerin evli olmayan, eşi ölmüş olan (dul), 

boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan bireylere göre daha mutlu 

olduğunu ifade etmiştir. Eğitim seviyesinin etkisi açısından sonuçlar, 

üniversite ya da yüksekokul mezunlarının ilkokul, ilköğretim, lise 

mezunları ile hiçbir okuldan mezun olamayan kişilere göre daha mutlu 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında ise 

kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu görülmüştür. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda; cinsiyet, eğitim, medeni durum ve öz saygı gibi 

kişilik özelliklerinin Türk hane halkı için önemli öznel iyi olma 

belirleyicileri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Caner (2016), Türkiye'deki mutluluk ve yaşam memnuniyetini 

belirleyen faktörleri, 2007 ve 2011 yıllarına ait Türkiye Yaşam 

Memnuniyeti Anketi ve Dünya Değerler Araştırması Anketini 

kullanarak değerlendirdiği çalışmasında uygun bir karşılaştırma 

yapmak için kontrol değişkenlerini kullanmıştır. İşsizlik durumu, 

medeni durum, göreceli gelir ve cinsiyet için benzer tahmin sonuçları 

elde etmiştir. Yaş, mutlak gelir ve eğitim tahminlerinde ise farklılıklar 

olduğunu ifade etmiştir. 
 

Timur & Akay Çağlayan (2017) çalışmalarında, 2009 ve 2015 yılları 

için Türkiye’nin mutluluğunu etkileyen faktörleri genelleştirilmiş sıralı 

logit yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgularda; kadın ve 

erkek için ortak olan mutluluk artıran faktörlerin; kentte yaşıyor olmak, 

bir işte çalışıyor olmak, araba sahibi olmak, tasarruf yapmak, geliri ile 



16 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

temel ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin kolay olması, yeni bir iş yeri 

açmak, umutlu olmak ve bireyin yaşı olduğu ifade edilmiştir. 

Mutluluğunu azaltan faktörlerin ise; borçlanma, boşanma, geliri ile 

temel ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin zor olması ve ucuz ürün 

tüketimi olduğu gösterilmiştir.  
 

Servet (2017),  çalışmasında Yaşam Memnuniyeti Araştırması anket 

verilerini kullanarak 2004 ve 2014 yılları için Türkiye’de mutluluk 

düzeyini; hane halkı geliri, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sağlık 

memnuniyeti, refah düzeyi ve hanehalkının elde ettiği gelirle 

ihtiyaçlarını karşılama düzeyi gibi ekonomik ve sosyo-demografik 

değişkenleri kullanarak sıralı logit yöntemiyle analiz etmiştir. Elde 

edilen bulgularda; çalışmada dikkate alınan iki dönem arasında 

erkeklerin mutluluk düzeylerinin arttığı, insanların yaşlandıkça daha 

mutlu oldukları ve evli insanların mutluluk düzeylerinin azaldığı 

sonucu ifade edilmiştir.  
 

Eren & Aşıcı (2017) çalışmalarında; literatür çalışmalarında dikkate 

alınmamış olan umut değişkeninin, mutluluğunun önemli bir 

belirleyicisi olduğunu ifade etmişlerdir. İş memnuniyetinin, iş sahibi 

olmak kadar önemli olduğu, eğer evli insanlar evliliklerinden memnun 

iseler evliliğin de mutluluk verdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca eğitim 

eğer bireyin gelirini arttırmasına yardımcı ise eğitimin de mutluluk 

sonucu ortaya konmuştur.  
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2. EKONOMETRİK METODOLOJİ 

 

Model bağımlı değişkeninin ikiden fazla değer aldığı durumlarda, eğer 

seçenekler arasında sıralı bir yapı söz konusu ise sıralı nitel tercih 

modelleri kullanılmaktadır.  Sosyal bilimlerde yapılan çalışmalarda 

sıralı tercih değişkenleri oldukça fazla yer almaktadır. Sıralı lojistik 

model yapıları geliştirilmeden önce en küçük kareler yöntemi ile 

tahminlenen bu çalışmalarda sıkıntılı durumlar söz konusu olmuştur. 

McCullagh(1980) tarafından geliştirilen orantısal bahis modeli ya da 

diğer bir adıyla sıralı logit modeli bu soruna çözüm olmuştur. Bağımlı 

değişkeni oluşturan sıralı seçeneklerin, bir üstünlük göstermediği 

varsayımından hareketle geliştirilen orantısal bahis modeli, tercih 

modellerinde yaygın olarak kullanılmakta olsa da gerektirdiği paralellik 

varsayımı nedeniyle bazen araştırmaları sınırlamaktadır. 
 

Williams (2006) tarafından geliştirilen orantısal olmayan bahis modeli 

ya da bilinen ismiyle genelleştirilmiş sıralı logit modeli paralellik 

varsayımın gerektirdiği kısıtlamayı hafifletmiştir. Sıralı logit modelinin 

gerektirdiği varsayıma esneklik getiren diğer bir model ise kısmi 

orantısal olmayan oran modeli olmuştur. 
 

Bahis oranı (odds); bir olayın gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme 

olasılığına oranı olarak olmak üzere (1) nolu eşitlikteki gibi 

hesaplanmaktadır.  
 𝑏𝑎ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (𝑜𝑑𝑑𝑠) =  𝑝1−𝑝      (1) 
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2.1. Orantısal Bahis Modeli  
 

Orantısal bahis modeli; sıralı logit model (proportional odds model) 

olarak da ifade edilmektedir. Sıralı tercih modellerinin analiz 

edilmesinde; lojistik model ile bağlantı kurarak orantısal bahis 

modelinin geliştirilmesinde Plackett (1974), Andrich(1979) ve özellikle 

de McCullagh (1979) katkı sağlamıştır. 
  

Orantısal bahis modeli; bağımlı değişkenin sıralı olduğu lojistik 

regresyonda, kategoriler arasında paralellik varsayımının sağlanmasını 

gerektirmekte ve kümülatif olasılıkların tahminlenmesi temeline 

dayanmaktadır. Kümülatif olasılıkların tahmini, 𝜏𝑚; 𝑚 = 1, 2, … , 𝑀 

için 𝑌 = 𝑚’in olasılığı olmak üzere (2) nolu denklemdeki gibi ifade 

edilmektedir. 

 Pr(𝑌 ≤ 𝑚|𝑥) = 𝜏1(𝑥) + ⋯ + 𝜏𝑚(𝑥)  𝑚 = 1, 2, … , 𝑀. (2) 

 

Kümülatif logitlerin oranı (3) nolu eşitlikteki gibi tanımlanmak üzere 

her bir kümülatif logit, tüm m kategorilerini kullanmaktadır. 
 𝑙𝑛 (𝑃𝑟{𝑦 ≤ 𝑚|𝒙}𝑃𝑟{𝑦 > 𝑚|𝒙}) = 𝑙𝑛 ( 𝜏1(𝑥)+⋯+𝜏𝑚(𝑥)𝜏𝑚+1(𝑥)+⋯+𝜏𝑀(𝑥)) (1 ≤ 𝑚 < 𝑀)  (3) 

 

Orantılı (ya da kümülatif) bahis (odds) modeli eş anlı olarak 𝑀 − 1 

kümülatif logiti ve (4) nolu eşitlikte yer alan 𝛽 kısıtlarını tahmin eden 

sıralı tercih modeli olarak ifade edilmektedir. Orantısal bahis 

modellerinde, m kategorili bağımlı değişkende, m-1 adet logit 

karşılaştırması için varsayım sağlandığında 𝜏𝑚−1 adet kesme noktası ve 

bir adet β parametresi tahminlenmektedir (Arı ve Yıldız, 2013: 37). 
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 𝑙𝑛 (𝑃𝑟{𝑦 ≤ 𝑚|𝒙}𝑃𝑟{𝑦 > 𝑚|𝒙}) = 𝜏𝑚 − 𝒙𝜷 (1 ≤ 𝑚 < 𝑀)     (4) 

 

(4) nolu denklemde; 𝑚 → 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑙𝚤 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑠𝑖 𝒙 → 𝑏𝑎ğ𝚤𝑚𝑠𝚤𝑧 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü  𝜏 → 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤  𝜷 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑑ü𝑟.  

 

Kesim noktalarındaki 𝜷’ların eşit olduğu varsayımı paralel doğrular 

varsayımı ya da orantısal bahis varsayımı olarak bilinmektedir.  Bu 

varsayım tahminlemede sıralı tercih modelleri ile çalışmayı 

kısıtlamaktadır.  
 

2.1.1. Paralellik Varsayımının Rahatlatılması 
 

Paralellik varsayımının rahatlatılması, genellikle sosyolojik teorilerde 

mümkün olmamaktadır. Araştırılan teorilerde bu esnekliğin sağlanama-

ması durumlarında ampirik testlerle rahatlatmak mümkündür. Söz 

konusu testler,  paralellik varsayımının 1 ya da daha fazla değişken için 

zarar gördüğünü ifade eden kısmi orantısal bahis modeli ya da orantısal 

olmayan bahis modeli gibi modellerde kullanılabilmektedir.  
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Şekil 1: Paralellik Varsayımının sağlanma ve sağlanmama durumu 

(Kaynak: Fullerton ve Xu, 2012: 183). 
 

Paralel doğrular varsayımının testi için Brant veya Wald testi gibi 

testler kullanılmaktadır. Brant Testi (1990), tüm model ya da belirli bazı 

değişkenler için kullanılarak paralellik yani orantısal bahis varsayımını 

test edebilmektedir. Brant testi, ayrı şekilde tahminlenen kesim noktası 

eşitliklerine dayanmaktadır. Orantısal bahis sınamasında 𝛼 = 0.05 

anlamlılık düzeyi her zaman uygun eşik olmayacağından, farklı 

anlamlılık düzeyleri ile de çalışılabilmektedir (Williams, 2006:66). 

 

Paralel doğrular varsayımın sağlanmaması durumunda, kategorilerdeki 

paralellik kalmayacağı için orantısal olmayan bahis modeli ve kısmi 

orantısal bahis modeli kullanılmalıdır.   
 

2.2. Orantısal Olmayan Bahis Modeli  
 

Orantısal olmayan bahis modeli, genelleştirilmiş sıralı logit modeli 

(non-proportional odds model) olarak da isimlendirilmektedir. 

Orantısal olmayan bahis modelinde, paralellik varsayımı her bağımsız 

değişken için esnek hale getirilmektedir.  
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𝑙𝑛 (𝑃𝑟{𝑦 ≤ 𝑚|𝒙}𝑃𝑟{𝑦 > 𝑚|𝒙}) = 𝜏𝑚 − 𝒙𝜷𝒎 (1 ≤ 𝑚 < 𝑀)    (5) 

 

(5) nolu denklemde; 𝑚 → 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑙𝚤 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑠𝑖 𝒙 → 𝑏𝑎ğ𝚤𝑚𝑠𝚤𝑧 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 𝜏 → 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤  𝜷 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑑ü𝑟. 

 𝜷 logit katsayıları vektöründeki m alt indisi; her bir bağımsız 

değişkenin kesim noktası eşitliklerinde, farklı katsayılara sahip 

olabileceğini ifade etmektedir. Orantısal bahis modeli, tahminleme 

yöntemi olarak oldukça popüler olmasına rağmen, daha fazla 

parametrenin tahminlenmesini gerektirdiği için alternatif modellere 

göre model tahmin başarısı daha düşük olabilmektedir (Fullerton ve Xu, 

2012;184). Örneğin, orantısal olmayan bahis modeli ile 5 bağımlı 

değişken kategorisine ve 8 bağımsız değişkene sahip bir modelde, 4 

kesim noktası 32 eğim katsayısı olmak üzere 36 parametre 

tahminlenirken; orantısal bahis modeli ile aynı bağımsız değişken 

kategorisine ve bağımsız değişkene sahip bir modelde, 8 eğim katsayısı 

ve 4 kesim noktası olmak üzere 12 katsayı tahminlenmektedir. 

 

2.3. Kısmi Orantısal Bahis Modeli 

 

Kısmi orantısal bahis modeli (partial proportional odds model), 

Peterson ve Harrell (1990) tarafından paralellik varsayımının 

modeldeki değişkenlerin bir alt seti için esnetilmesiyle geliştirilmiştir.  
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𝑙𝑛 (𝑃𝑟{𝑦 ≤ 𝑚|𝒙}𝑃𝑟{𝑦 > 𝑚|𝒙}) = 𝜏𝑚 − 𝒙𝜷 − 𝝎𝜼𝒎 (1 ≤ 𝑚 < 𝑀)    (6) 

 

(6) nolu denklemde; 𝑚 → 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑙𝚤 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑠𝑖 𝒙 𝑣𝑒 𝝎 → 𝑏𝑎ğ𝚤𝑚𝑠𝚤𝑧 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 𝜏 → 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤  𝜷 → 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑒ş𝑖𝑡𝑙𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 𝝎 → 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙𝚤 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑒ş𝑖𝑡𝑙𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü. 
 

Paralellik varsayımının sağlanmaması durumunda, orantısal olmayan 

bahis modelinin bir alternatifi olan bu modelde, tüm değişkenler yerine 

sadece varsayımı sağlamayan bazı değişkenler için esnetilmeye izin 

verilerek model tahminlenmektedir.  Kısmi orantısal bahis modeline ait 

denklem (6) nolu denklemde yer almaktadır. 
 

3. BULGULAR 

 

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de bireylerin mutluluğunu etkileyen 

sosyo-demografik faktörlerin yıllar içerisindeki değişiminin 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Yaşam Memnuniyeti 

Araştırma anketi verileri 2008-2018 yılları için kullanılarak 

Türkiye’deki mutluluk düzeyi belirleyici sosyo-demografik 

değişkenleri açısından değerlendirilmiştir.  
 

Yaşam memnuniyeti anketi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından her yıl, Türkiye’yi temsil edebilecek seçili örneklem 

üzerinde yapılan; kişilerin yaşamdan memnuniyetini ve 

memnuniyetlerinin/mutluluklarının belirleyicilerini ortaya koyan bir 
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ankettir. Ankete katılan bireylere demografik, sosyal, ekonomik 

düzeyleri gibi belirleyici sorularla, genel mutluluk düzeylerini ortaya 

koyan sorular yöneltilmektedir. Kişilere mutluluk düzeyleri; “Bir bütün 

olarak yaşamınızı düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusu 

sorularak tespit edilmeye çalışılmaktadır. Kişiler soruya: 1. çok 

mutluyum, 2. mutluyum, 3. orta, 4. mutsuzum ve 5. çok mutsuzum 

şeklinde yanıt verebilmektedir. 

 

Çalışmada bağımlı değişken mutluluk düzeyi olmak üzere; cinsiyet, 

yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, mutluluk kaynağı kişiler, mutluluk 

kaynağı değerler, gelir düzeyi ve sağlık durumu değişkenleri açıklayıcı 

değişkenler olarak kullanılmıştır. Modellerde yer alan değişkenler ve 

ilgili kategorileri Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Değişkenler 

Bağımlı değişken 

Mutluluk Düzeyi: çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz, çok mutsuz 

Bağımsız değişkenler 

Cinsiyet: kadın ve erkek (ts: temel sınıf) 

Yaş 

Medeni durum: evli, dul, boşanmış, ayrı yaşayan ve bekar (ts) 

Eğitim: okuma bilen (okula gitmeyen), ilkokul, ilköğretim, açık ilköğretim, genel 

ortaokul, teknik ortaokul, genel lise, teknik lise, açık lise, açık öğretim, yüksekokul, 

üniversite, yüksek lisans,  doktora ve okuma bilmeyen (ts). 

Mutluluk kaynağı kişiler: çocuklar, ebeveynler, arkadaşlar, yeğenler, torunlar, eş, 

bütün aile, diğerleri ve kendi (ts). 

Mutluluk kaynağı değerler: iş, sağlık, sevgi, para, başarı (ts) (bazı yıllarda güç 

faktörü bulunmaktadır ve temel sınıftır). 

Gelir: düzey 2, düzey 3, düzey 4, düzey 5, düzey 6 ve düzey 1 (ts) 
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Mutluluk düzeyinin 2008-2018 dönemine ait değişimi Şekil 2’de yer 

almaktadır. Şekil 2 incelendiğinde, her yıl için alınmış örneklemlerde 

mutluluk düzeyini “mutlu” olarak ifade eden bireylerin fazla olduğu 

görünmektedir. Mutluluk düzeyi ağırlıklarını büyükten küçüğe; mutlu, 

normal, mutsuz, çok mutlu ve çok mutsuz şeklinde genellemek 

mümkündür. Mutluluk düzeyleri uç değerleri için karşılaştırıldığında, 

kendini çok mutlu olarak ifade edenlerin oranının, çok mutsuz olarak 

ifade edenlerden daha fazla olduğu görülmektedir. 
 

Şekil 2: 2008-2018 yıllarına göre mutluluk düzeyi değişimi 

 
 

2008-2018 dönemine ait mutluluk düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Şekil 3’te 

yer almaktadır.  
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Şekil 3: 2008-2018 yıllarına göre mutluluk düzeyi-cinsiyet ilişkisi  

 

Şekil 3 incelendiğinde hem kadınların hem de erkeklerin büyük 

oranının kendilerini mutlu olarak ifade ettiği görülmektedir. Her iki 

cinsiyet grubu için de mutlu düzeyindeki mutluluğun ardından orta 

düzey mutluluk yer almaktadır. Bireylerin çok mutlu ve çok mutsuz 

olarak dağılımları diğer düzeylere göre daha düşüktür.  
 

2008-2018 yılları arasında mutluluk kaynağı değerlerin değişimi Şekil 

4 üzerinde yer almaktadır. İncelenen yıllarda 2009, 2010, 2011 ve 2012 

yılları dışında bireylerin çoğunluğu mutluluk kaynağı değerinin sevgi 

olduğunu ifade etmiştir. Mutluluk kaynağı değerini sağlık olarak ifade 

edenlerin oranı son yıllarda azalarak, mutluluk kaynağı değerini para ve 

iş olarak ifade edenlerin oranının arttığı görülmektedir.  
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Şekil 4: 2008-2018 yıllarına göre mutluluk kaynağı değerlerin değişimi 

 
 

2008-2018 dönemine ait mutluluk kaynağı kişilere ait değişim Şekil 

5’te yer almaktadır. Şekil 5’te yer alan bulgular değerlendirildiğinde, 

mutluluk kaynağının bütün ailesi olduğunu ifade edenlerin oranının her 

yılda en yüksek olduğu görülmektedir. Mutluluk kaynağı kişiler, bütün 

aile olarak ifade edenlerden sonra çocuk, eş, ebeveynler şeklinde 

azalarak devam etmektedir. 
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Şekil 5: 2008-2018 yıllarına göre mutluluk kaynağı kişilerin değişimi 

 
 

2008-2018 yılları için mutluluk düzeyi, sosyo-demografik değişkenler 

kullanılarak değerlendirme sürecinde öncelikle, her bir model için 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama güçlerine ilişkin 

test yapılmış ve model spesifikasyonlarının uygun olduğuna kanaat 

getirilmiştir.   
 

İkinci olarak her model için uygun yöntem belirlenmiştir. Bunun için 

öncelikle orantısal bahis modeli tahminlenerek paralellik varsayımı 

Brant testi ile sınanmıştır. “Paralel doğrular varsayımı geçerlidir” 

şeklinde ifade edilen temel hipotez tüm modellerde reddedilmiştir. 

Dolayısıyla mutluluk düzeyini etkileyen değişkenlerin incelenmesinde 

orantısal bahis modelinin kullanılmasının tutarlı sonuçlar 

vermeyeceğine kanaat getirilmiştir. 2008-2018 yılları için Brant Testi 

sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir. Sonuçlarının yer aldığı Tablo 2’deki 

bulgur dikkate alınarak her yıl için hem orantısal olmayan bahis modeli 

hem de kısmi orantısal bahis modeli tahminlenmiş ve elde edilen 
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bulgularla her değişken ve kategori için sonuçlar detaylıca 

yorumlanmıştır. 
 

Tablo 2: Paralellik Varsayımı Brant Testi Sonuçları 
yıl Brant Test Skor ve 

Olasılığı 

Her bir değişken için Brant Testi İstatistikler Orantısal 

olmayan bahis 

modeli 

Kısmi 

orantısal 

bahis modeli 

2008 88.22 (0.000)* yaş08 (0.00001)* 

cinsiyet08 (0.00017)* 

gelir08 (0.00623)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

838.18 

0.0000 

0.0519 

-7659.5 

15638.92 

16720.77 

659.52 

0.0000 

0.043 

-7734.24 

15596.49 

16029.23 

2009 175.4 (0.000)* cinsiyet09 (0.04786)* 

yaş09 (0.00153)* 

mutlukisi09 (0.03490)* 

mutludeger09 (0.00000)* 

gelir09 (0.00000)* 

Sağlık09 (0.01071)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

1158.82 

0.0000 

0.0607 

-8970.064 

18220.13 

19189 

1075.31 

0.0000 

0.0576 

-8999.709 

18201.42 

18900.39 

2010 69.66 (0.000)* egitim10 (0.00160)* 

mutlukisi10 (0.03361)* 

mutludeger10 (0.04614)* 

gelir10 (0.00166)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

843.19 

0.0000 

0.0495 

-8102.528 

16485.06 

17443.99 

817.19 

0.0000 

0.0485 

-8110.417 

16458.83 

17273.93 

2011 75.55 (0.000)* medeni11 (0.00802)* 

mutlukisi11 (0.00044)* 

mutludeger11 (0.00838)* 

gelir11 (0.01182)* 

egitim11(0.0957)** 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

906.10 

0.000 

0.0527 

-8136.181 

16552.36 

17517.85 

880.21 

0.000 

0.0523 

-8140.261 

16542.52 

17445.94 

2012 84.47 (0.000)* yaş12 (0.00082)* 

medeni12 (0.01586)* 

gelir12 (0.00003)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

852.37 

0.000 

0.046 

-8886.278 

18032.56 

18939.45 

676.20 

0.000 

0.0373 

-8964.926 

18043.85 

18441.49 

2013 1055 (0.000)* cinsiyet13 (0.00000)* 

yaş13 (0.00000)* 

medeni13 (0.00000)* 

mutlukisi13 (0.00000)* 

mutludeger13 (0.00000)* 

Sağlık13 (0.00000)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

7376.24 

0.000 

0.029 

-121996.2 

244256.3 

245516.3 

7516.18 

0.000 

0.0291 

-122023.03 

244232.1 

245119.8 

2014 147.6 (0.000)* yaş14 (0.00000)* 

egitim14 (0.00304)* 

mutlukisi14 (0.00188)* 

mutludeger14 (0.02694)* 

gelir14 (0.00000)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

805.15 

0.000 

0.041 

-9545.877 

19355.75 

20277.8 

781.07 

0.000 

0.040 

-9555.27 

19344.54 

20161.81 
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2015 131.1 (0.000)* yaş15 (0.00000)* 

medeni15 (0.00285) * 

mutlukisi15 (0.00072)* 

mutludeger15 (0.00002)* 

gelir15 (0.00000)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

909.29 

0.000 

0.047 

-9325.541 

18921.08 

19864.25 

860.87 

0.000 

0.044 

-9352.823 

18905.65 

19604.29 

2016 144.6 (0.000)* cinsiyet16 (0.01189)* 

yaş16 (0.00190)* 

medeni16 (0.00004)* 

egitim16 (0.00001)* 

mutlukisi16 (0.03554)* 

gelir16 (0.00084)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

771.54 

0.000 

0.044 

-8421.3185 

17112.64 

18048.13 

807.93 

0.000 

0.040 

-10003.332 

20226.66 

21007.98 

2017 102.2 (0.000)* yaş17 (0.00000)* 

medeni17 (0.03036)* 

mutlukisi17 (0.00004)* 

gelir17 (0.00260)* 

Sağlık17 (0.04801)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

975.94 

0.000 

0.042 

-11244.873 

22751.75 

23694.67 

884.59 

0.000 

0.037 

-11298.183 

22762.37 

23359.79 

2018 140.4 (0.000)* yaş18 (0.00000)* 

medeni18 (0.01988)* 

mutlukisi18 (0.00088)* 

gelir18 (0.00686)* 

LR chi2 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

Log likelihood 

AIC 

BIC 

967.86 

0.000 

0.041 

-11317.296 

22898.59 

23846.6 

13426.60 

0.000 

0.0365 

-11371.005 

22902.01 

23476.56 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Analizlerden elde edilen bulgular değerlendirilmeden önce katsayıların 

yorumlanması için ilgili kategoriler ve modeller hakkında bilinmesi 

gereken hususlar şu şekildedir: 
 

1. kategori: çok mutlu 

2. kategori: mutlu 

3. kategori: orta 

4. kategori: mutsuz  

5. kategori: çok mutsuz mutluluk düzeylerini göstermek üzere; 
 

Model 1: çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerilerinde yer alma olasılığını, 
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Model 2:  çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığını, 

Model 3: çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığını, 

Model 4: çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığını ifade etmektedir. 

 

Tüm analizler Stata 13 ekonometrik programı kullanılarak yapılmıştır. 
 

3.1. 2008 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2008 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Bulgular her bir 

değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Cinsiyet kategorik değişkeninde temel sınıf erkek olmak 

üzere; çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı erkeklere göre kadınlarda 0.669 kat 

daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorisine göre, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı kadınlarda erkeklere göre 

0.749 kat daha azdır.  Çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı kadınlarda erkeklere 

göre 0.623 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz olma olasılığını gösteren cinsiyet 

değişkenine ait katsayının istatistiki olarak anlamsız olması sebebiyle 

değerlendirilememektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
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Yaş: Yaş değişkenine ait katsayının yalnızca model 1 için istatistiki 

olarak anlamlı olduğu görünmektedir. Çok mutlu kategorisine göre 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı yaş 

arttıkça 1.007 kat artmaktadır.  Elde edilen bulgu, yaş arttıkça çok mutlu 

kategorisinde olma olasılığının azaldığını ifade etmektedir. 
 

Tablo 3: Orantısal Olmayan Bahis Model Sonucu 
2008  Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.401* 0.669* -0.289* 0.749* -0.473* 0.623* 0.043 1.044 

Yaş 0.007** 1.007** -0.002 0.998 0.002 1.002 -0.001 0.999 

Evli (temel=bekar) -0.170 0.844 -0.427* 0.652* -0.547* 0.579* -0.903* 0.405* 

Dul  0.234 1.263 -0.025 0.975 -0.212 0.809 -0.449 0.639 

Boşanmış  1.437* 4.209* 0.767* 2.154* 0.575* 1.777* 0.694** 2.002** 

Ayrı yaşayan  13.804 988393 0.725 2.064 0.252 1.287 0.780 2.181 

Okuma bilen (okula gitmeyen) -0.047 0.955 0.049 1.050 -0.095 0.910 -0.015 0.985 

İlkokul -0.227 0.797 0.243* 1.275* -0.243* 0.784* -0.315 0.730 

İlköğretim -0.161 0.852 -0.302 0.739 -0.603* 0.547* -2.041* 0.130* 

Açık ilköğretim -0.550 0.577 0.290 1.336 -0.541 0.582 -13.589 0.000 

Genel ortaokul -0.169 0.844 0.421* 1.523* -0.264 0.768 -0.73** 0.482** 

Teknik ortaokul -0.918* 0.399* 0.231 1.260 0.210 1.234 -0.736 0.479 

Genel lise -0.293 0.746 0.154 1.167 -0.364* 0.695* -0.245 0.783 

Teknik lise -0.313 0.731 0.260** 1.297** -0.590* 0.554* -1.433* 0.239* 

Açık lise 0.119 1.126 -0.234 0.791 -0.155 0.857 -13.719 0.000 

Açık öğretim -0.268 0.765 -0.459 0.632 0.269 1.308 -12.822 0.000 

Yüksekokul -0.226 0.798 0.100 1.106 -0.52** 0.592** -1.28** 0.278** 

Üniversite -0.083 0.920 0.113 1.120 -0.172 0.842 -0.634 0.530 

Yüksek lisans/ doktora 0.548 1.730 0.052 1.053 -0.631 0.532 -13.525 0.000 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.744* 2.104* 0.402** 1.495** 0.187 1.205 0.177 1.194 

Ebeveynler 0.447 1.564 0.203 1.225 0.054 1.055 -0.416 0.660 

Arkadaşlar 1.199 3.317 0.409 1.506 0.150 1.161 -0.842 0.431 

Yeğenler 0.161 1.175 0.399 1.490 0.317 1.372 0.900 2.460 

Torunlar 0.058 1.060 0.260 1.296 0.171 1.187 0.670 1.953 

Eş -0.582 0.559 -0.41** 0.658** -0.681* 0.506* -1.23** 0.290** 

Bütün aile 0.223 1.250 -0.081 0.922 -0.260 0.771 -0.406 0.667 

Diğerleri 0.098 1.103 0.704 2.023 1.041* 2.831* 1.231 3.426 

Başarı (temel=güç) 0.204 1.227 -0.120 0.887 -0.525 0.592 -2.477* 0.084* 

İş 0.699 2.012 0.485 1.624 0.527 1.694 -1.088 0.337 

Sağlık 0.404 1.497 -0.130 0.878 -0.170 0.844 -1.173* 0.310* 

Sevgi -0.124 0.884 -0.359 0.698 -0.440 0.644 -1.411* 0.244* 

Para 0.981* 2.668* 0.465 1.592 0.499 1.647 -0.381 0.683 

Diğer 0.096 1.101 0.561 1.753 0.601 1.825 0.430 1.537 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.34** 0.710** -0.536* 0.585* -0.640* 0.527* -0.668* 0.513* 

Düzey 3 -0.627* 0.534* -0.686* 0.504* -0.663* 0.515* -0.491* 0.612* 

Düzey 4 -0.595* 0.551* -0.888* 0.411* -1.037* 0.354* -0.756* 0.470* 

Düzey 5 -1.056* 0.348* -1.169* 0.311* -1.403* 0.246* -1.240* 0.289* 

Düzey 6 -1.175* 0.309* -1.428* 0.240* -1.567* 0.209* -1.367* 0.255* 

Sağlık (temel=evet) 0.035 1.036 -0.205* 0.815* -0.083 0.921 -0.307 0.736 
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sabit 2.704* 14.943* 1.024* 2.784* 0.013 1.013 -0.506 0.603 

LR chi2 838.18 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0519 

Log likelihood -7659.5 

AIC 15638.92 

BIC 16720.77 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Medeni durum: Çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı bekar kişilere göre; 

evlilerde 0.844 kat daha az iken, boşanmış kişilerde 4.209 kat daha 

fazladır. Çok mutlu ve mutlu kategorisine göre, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı bekar kişilere göre; evlilerde 

0.652 kat daha az iken, boşanmış kişilerde 2.154 kat daha fazladır. Çok 

mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz ve çok mutsuz düzeylerde 

yer alma olasılığı bekar kişilere göre; evlilerde 0.579 kat daha az iken, 

boşanmış kişilerde 1.777 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta, 

mutsuz kategorilerine göre çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

bekar kişilere göre; evlilerde 0.405 kat az iken, boşanmış kişilerde 

2.002 kat daha fazladır.  Medeni durum ait istatistiki olarak anlamlı 

bulgular değerlendirildiğinde, referans grubun bekar kişiler olması 

durumunda evli kişilerin bekar kişilerden daha mutlu iken; boşanmış 

kişilerin bekar kişilerden daha mutsuz olduğu açıkça görülmektedir. 

Medeni durumlar açısından mutluluk sıralaması yapıldığında en mutlu 

evliler olmak üzere, sıralamanın bekarlar ve boşananlar şeklinde devam 

ettiği açıkça görünmektedir. 
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Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenler olduğu 

kategorik değişken için, eğitim değişkenine ait kategorilerin istatistiki 

olarak anlamlı bulguları değerlendirildiğinde; ilkokul mezunu kişilerin 

okuma yazma bilmeyenlere göre; çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

1.275 kat daha fazladır. Yine ilkokul mezunu kişilerin okuma yazma 

bilmeyenlere göre; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.784 kat daha azdır. 

İlköğretim mezunu kişilerin okuma yazma bilmeyenlere göre; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.547 kat daha az iken; çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığı 0.130 kat daha azdır. Bu bulgular bize ilköğretim mezunu 

kişilerin, okuma yazma bilmeyen kişilere göre daha yüksek bir 

mutluluk düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Genel ortaokul 

mezunlarının okuma yazma bilmeyenlere göre, mutluluk düzeyleri 

incelendiğinde; çok mutlu ve mutlu kategorilerine göre orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer almaları olasılığı 1.523 kat daha fazla 

iken; çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılıkları 0.482 kat daha azdır. Genel ortaokul 

mezunları açısından Model 2 için pozitif, Model 4 için negatif katsayılı 

bir bulgu elde edilmesi; genel ortaokul mezunlarının, okuma yazma 

bilmeyenlerden daha mutsuz olduklarını ancak okuma yazma 

bilmeyenlerin çok mutsuz kategorinde olanlarına kıyasla onlar gibi çok 

mutsuz olmadıklarını düşündürmektedir. Bu durum genel orta okul 

mezunlarının okuma yazma bilmeyenlere göre daha az mutlu olduğunu 
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ancak onlara kıyasla kendilerini çok mutsuz düzeylerde 

hissetmediklerini ifade etmektedir. Mesleki ortaokul mezunu kişilerin 

okuma yazma bilmeyenlere göre durumu incelendiğinde ise, çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılıklarının 0.399 kat daha az olduğu görünmektedir. Genel 

lise mezunlarının okuma yazma bilmeyenlere göre; çok mutlu, mutlu 

ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılıkları 0.695 kat daha azdır. Meslek lisesi mezunlarının 

okuma yazma bilmeyenlere göre, çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

1.297 kat daha fazla iken; çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılıkları 0.554 kat 

daha az; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 0.239 kat daha azdır. Bu sonuç 

bize meslek lisesi mezunlarının çok mutlu olmadığını ancak okuma 

yazma bilmeyenlere kıyasla mutsuz ve çok mutsuz olmadıklarını ifade 

etmektedir. Yüksek okul mezunlarına ait istatistiki olarak anlamlı 

bulgular incelendiğinde; okuma yazma bilmeyenlere kıyasla, çok 

mutlu, mutlu, orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz olma 

olasılıklarının 0.592, çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılıklarının 0.278 kat daha 

az olduğu bulgusu elde edilmiştir. Mutsuz ve çok mutsuz olma 

olasılıklarının okuma yazma bilmeyenlere göre daha düşük olduğunu 

yani daha mutlu olduklarını ifade etmek mümkündür. 
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Mutluluk kaynağı kişiler:  Mutluluk kaynağı değişkenine ait istatistiki 

olarak anlamlı bulgular değerlendirildiğinde, mutluluk kaynağının 

kendisi olduğunu ifade edenlere göre mutluluk kaynaklarının çocukları 

olduğunu ifade edenlerin; çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılıkları 2.104 kat; 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine göre orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılıkları 1.495 kat daha fazladır. Mutluluk 

kaynağını çocukları olarak görenlerin, mutluluk kaynağını kendisi 

olarak görenlere kıyasla çok mutlu ve mutlu kategorilerinde yer 

almadıklarını söylemek mümkündür. Mutluluk kaynağının kendisi 

olduğunu ifade edenlere göre mutluluk kaynaklarının eşleri olduğunu 

ifade edenlerin; çok mutlu ve mutlu kategorilerine göre orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılıkları 0.658 kat; çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine göre mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılıkları 0.506 kat; çok mutlu, mutlu orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılıkları 

0.290 kat daha azdır. Bu durum mutluluk kaynağının eşleri olduğunu 

ifade edenlerin, mutluluk kaynağını kendisi olarak ifade edenlere göre 

daha az mutsuz ve çok mutsuz düzeylerde olduğunu ifade etmektedir. 
 

Son olarak ise mutluluk kaynağını diğer kişiler olarak ifade edenlerin; 

çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategolerinde yer alma olasılıklarının mutluluk kaynağı kendi olanlara 

göre 2.831 kat daha fazla olduğu görülmektedir. İstatistiki olarak 

anlamlı olarak elde edilmiş tüm bulgular değerlendirildiğinde mutluluk 

kaynağını eşleri olarak görenlerin, kaynağı kendileri olarak 
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görenlerden; mutluluk kaynağını kendileri olarak görenlerin de kaynağı 

çocukları olarak görenlerden daha mutlu olduğu ifade edilebilmektedir. 

 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın güç olduğu kategorik 

değişken için, mutluluk kaynağı değerlerinin istatistiki olarak anlamlı 

olduğu katsayılar incelediğinde; ilk olarak mutluluk kaynağının başarı 

olduğunu ifade edenlerin çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığın 0.084 

kat daha az olduğunu ifade etmek mümkündür. Mutluluk kaynağını 

sağlık olarak ifade edenlerin çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığın 0.310 

kat daha az olduğu görünmektedir. Mutluluk kaynağını sevgi olarak 

ifade edenlerin çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığın 0.244 kat daha az olduğu 

görünmektedir. Mutluluk kaynağını para olarak ifade edenlerin çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 2.668 kat daha fazla olduğu 

görünmektedir. İstatistiki olarak anlamlı elde edilmiş tüm bulgular 

birlikte değerlendirildiğinde; mutluluk kaynağı güç olanlara göre, 

mutluluk kaynakları başarı, sevgi ve sağlık olanların çok mutsuz olma 

olasılıklarının daha düşük olduğunu yani daha mutlu olduklarını ifade 

etmek mümkündür. Parayı mutluluğunun temel kaynağı olarak 

görenlerin ise, mutluluk kaynaklarını güç olarak görenler kadar çok 

mutlu olmadıkları açıktır. 
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Gelir: En düşük gelir grubunun temel sınıf olduğu kategorik değişken 

için istatistiki olarak anlamlı olan bulgular değerlendirildiğinde; çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda bulunanlara göre 

2. düzey gelir grubundakiler için 0.710 kat, 3. düzey gelir grubundakiler 

için 0.534 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.551 kat, 5. düzey gelir 

grubundakiler için 0.348 kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.309 

kat daha azdır. En düşük gelir grubuna göre karşılaştırılan tüm gelir 

gruplarının daha mutlu olduğu görünmektedir. Bununla birlikte, en 

düşük gelir grubundan uzaklaştıkça olasılık katsayısının değer olarak 

azalarak devam ettiği görünmektedir. Bu durumu düşük gelir grupları 

için artan gelirin daha önemli bir mutluluk kaynağı olduğu şeklinde 

ifade etmek mümkündür. Gelir grubu yükseldikçe, mutluluğun 

artmasının oransal olarak azalması; belli bir düzeyden daha yüksek 

gelirin çok mutlu olma üzerinde düşünüldüğü kadar etki 

yaratmayacağını düşündürmektedir. Bu durum Easterlin Paradoksunun 

haklılığını da işarettir (Easterlin, 1995). Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde olma 

olasılığı 1. düzey gelir grubunda bulunanlara göre 2. düzey gelir 

grubundakiler için 0.585 kat, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.504 

kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.411 kat, 5. düzey gelir 

grubundakiler için 0.311 kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.240 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.527 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.515 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 
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0.354 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.246 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.209 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde olma olasılığı 1. 

düzey gelir grubunda bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 

0.513 kat, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.612 kat, 4. düzey gelir 

grubundakiler için 0.470 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.289 

kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.255 kat daha azdır. 
 

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde yüksek gelir gruplarına 

doğru olasılık değerinin azalmasını; yüksek gelir grubunda olmanın en 

düşük gelir grubunun bir ya da iki kategori üstünde olmak kadar 

mutluluğun belirleyicisi olmadığı şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Aynı model içindeki bulguları birlikte düşünerek, mutluluk düzeylerine 

ait olasılık değerlerinin giderek azalmasını ise çok mutsuz düzeyine 

doğru gidildikçe gelir düzeyinin etkisinin azaldığı şeklinde 

yorumlamak mümkündür.  
 

Sağlık: Kişilerin mevcut yılda sağlık hizmetinden yararlanıp 

yararlanmadığına ait soruda, temel sınıf sağlık hizmetinden yararlanmış 

olanlar olmak üzere; sağlık hizmetinden yararlanmayanların, çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılıkları 0.815 kat daha düşüktür.  Sağlık 

hizmetinden yararlanmamak, ilgili hizmete gereksinim duymamak yani 

sağlıklı olmak olarak değerlendirilerek; bulguyu sağlığın mutluluğu 

arttırdığı şeklinde ifade etmek mümkündür. 
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3.2. 2008 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2008 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. Model seçim 

kriterleri dikkate alınarak iki model karşılaştırıldığında kısmi orantısal 

bahis modelinin daha uygun olduğu görülmektedir. Bu modelde Brant 

test sonucuna göre paralel doğrular varsayımını sağlayan değişkenler 

üzerine kısıt getirilerek; bu değişkenlere ait eğim katsayılarının 

mutluluk düzeyleri arasında farklılık göstermediği ve aynı olduğu kabul 

edilmektedir. Tablo 4’te yer alan sonuçlar incelendiğinde temel 

hipotezin yaş, cinsiyet ve gelir için sağlanmadığı bunun dışındaki 

değişkenler içinse sağlandığı bulgusu izlenmektedir. Bu sonuçlara göre 

yeni tahminlenen modelde mutluluk düzeyleri arasında yalnızca bu 

değişkenler için farklılık gözlenecektir. Diğer değişkenler için ise bir 

üst mutluluk kategorisine geçişte hep aynı oranlar izlenecektir. 

  

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralel doğrular varsayımını sağlamayan cinsiyet değişkeni 

için her kategoriye geçiş için farklı katsayılar elde edilmiştir. Erkeklerin 

temel sınıf olduğu bu kategorik değişken için kadınlarda; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.698 kat; çok mutlu ve mutlu kategorisine göre, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.726 kat; çok 

mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz ve çok mutsuz düzeylerde 

yer alma olasılığı 0.654 kat daha azdır. Son kategoriye geçiş bulgularını 

ifade eden Model 4’te yer alan cinsiyet değişkeninin katsayısı istatistiki 



40 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

olarak anlamsız olduğundan değerlendirilememektedir.  Elde edilen 

bulgular doğrultusunda kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 
 

Tablo 4: Kısmi Orantısal Bahis Model Sonucu 
2008  Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.359* 0.698* -0.320* 0.726* -0.425* 0.654* 0.227 1.255 

Yaş 0.010* 1.010* -0.003 0.997 0.003 1.003 0.006 1.006 

Evli (temel=bekar) -0.414* 0.661* -0.414* 0.661* -0.414* 0.661* -0.414* 0.661* 

Dul  -0.028 0.973 -0.028 0.973 -0.028 0.973 -0.028 0.973 

Boşanmış  0.785* 2.193* 0.785* 2.193* 0.785* 2.193* 0.785* 2.193* 

Ayrı yaşayan  0.679** 1.973** 0.679** 1.973** 0.679** 1.973** 0.679** 1.973** 

Okuma bilen (okula gitmeyen) 0.010 1.010 0.010 1.010 0.010 1.010 0.010 1.010 

İlkokul 0.064 1.066 0.064 1.066 0.064 1.066 0.064 1.066 

İlköğretim -0.343* 0.709* -0.343* 0.709* -0.343* 0.709* -0.343* 0.709* 

Açık ilköğretim -0.070 0.932 -0.070 0.932 -0.070 0.932 -0.070 0.932 

Genel ortaokul 0.177 1.194 0.177 1.194 0.177 1.194 0.177 1.194 

Teknik ortaokul -0.003 0.997 -0.003 0.997 -0.003 0.997 -0.003 0.997 

Genel lise -0.027 0.973 -0.027 0.973 -0.027 0.973 -0.027 0.973 

Teknik lise -0.006 0.994 -0.006 0.994 -0.006 0.994 -0.006 0.994 

Açık lise -0.135 0.873 -0.135 0.873 -0.135 0.873 -0.135 0.873 

Açık öğretim -0.302 0.739 -0.302 0.739 -0.302 0.739 -0.302 0.739 

Yüksekokul -0.071 0.932 -0.071 0.932 -0.071 0.932 -0.071 0.932 

Üniversite 0.008 1.009 0.008 1.009 0.008 1.009 0.008 1.009 

Yüksek lisans/ doktora 0.048 1.049 0.048 1.049 0.048 1.049 0.048 1.049 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.360** 1.433** 0.360** 1.433** 0.360** 1.433** 0.360** 1.433** 

Ebeveynler 0.164 1.179 0.164 1.179 0.164 1.179 0.164 1.179 

Arkadaşlar 0.354 1.424 0.354 1.424 0.354 1.424 0.354 1.424 

Yeğenler 0.429 1.536 0.429 1.536 0.429 1.536 0.429 1.536 

Torunlar 0.230 1.259 0.230 1.259 0.230 1.259 0.230 1.259 

Eş -0.592* 0.553* -0.592* 0.553* -0.592* 0.553* -0.592* 0.553* 

Bütün aile -0.107 0.898 -0.107 0.898 -0.107 0.898 -0.107 0.898 

Diğerleri 0.910* 2.485* 0.910* 2.485* 0.910* 2.485* 0.910* 2.485* 

Başarı (temel=güç) -0.135 0.874 -0.135 0.874 -0.135 0.874 -0.135 0.874 

İş 0.558* 1.747* 0.558* 1.747* 0.558* 1.747* 0.558* 1.747* 

Sağlık -0.044 0.957 -0.044 0.957 -0.044 0.957 -0.044 0.957 

Sevgi -0.353 0.702 -0.353 0.702 -0.353 0.702 -0.353 0.702 

Para 0.579* 1.784* 0.579* 1.784* 0.579* 1.784* 0.579* 1.784* 

Diğer 0.593 1.810 0.593 1.810 0.593 1.810 0.593 1.810 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.381** 0.683** -0.505* 0.604* -0.717* 0.488* -0.689* 0.502* 

Düzey 3 -0.694* 0.499* -0.636* 0.529* -0.769* 0.464* -0.578* 0.561* 

Düzey 4 -0.673* 0.510* -0.834* 0.434* -1.139* 0.320* -0.966* 0.381* 

Düzey 5 -1.119* 0.326* -1.113* 0.328* -1.526* 0.217* -1.659* 0.190* 

Düzey 6 -1.194* 0.303* -1.383* 0.251* -1.710* 0.181* -1.600* 0.202* 

Sağlık (temel=evet) -0.147* 0.863* -0.147* 0.863* -0.147* 0.863* -0.147* 0.863* 

sabit 3.315* 27.518* 1.159* 3.185* -0.59** 0.552** -3.000* 0.050* 

Wald chi2 659.52 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0426 
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Log likelihood -7734.2465 

AIC 15596.49 

BIC 16029.23 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Yaş: Çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı yaş arttıkça 1.010 kat artmaktadır.  

Diğer düzeylerdeki katsayılar istatistiki olarak anlamlı olmadığı için 

değerlendirilmemektedir. Yaşın artmasının çok mutlu kategorisinde yer 

alma olasılığını azalttığını ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Paralel doğrular varsayımı medeni durum değişkeni 

için sağlandığından, mutluluk düzeyleri arasındaki geçişler eşit 

olasılığa sahiptir. Çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı; çok mutlu ve mutlu 

kategorisine göre, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı; çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz ve çok 

mutsuz düzeylerde yer alma olasılığı ve çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz 

kategorilerine göre çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı eşit olup 

bekar kişilere göre; evlilerde 0.661 kat daha az iken, boşanmış kişilerde 

2.193 kat ve ayrı yaşayan kişilerde 1.973 kat daha fazladır. Elde edilen 

bulgular, medeni durumlar göz önüne alındığında mutluluk sıralama-

sının en mutlu evliler olmak üzere bekarlar, ayrı yaşayanlar ve 

boşanmış kişiler şeklinde devam ettiğini göstermektedir. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımın geçerli olduğu bu değişken için 

yalnızca ilköğretim mezunlarına ait katsayı istatistiki olarak anlamlı 

elde edilmiştir. İlköğretim mezunlarının, bir üst düzeydeki mutluluk 
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düzeyine geçme olasılıklarının (yani mutsuzluğa doğru), okuma-yazma 

bilmeyenlere göre 0.709 kat daha az olduğunu yani ilköğretim 

mezunlarının okuma yazma bilmeyenlerden daha mutlu olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımının geçerli olduğu bu 

değişken için, çocuklar, eş ve diğer kişiler kategorilerine ait katsayılar 

istatistiki olarak anlamlı elde edilmiştir. Mutluluk kaynağının çocukları 

olduğunu ifade edenlerin, bir üst düzeydeki mutluluk düzeyine geçme 

olasılıklarının (yani mutsuzluğa doğru), mutluluk kaynağının kendileri 

olduğu söyleyenlere göre 1.433 kat daha fazla olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Mutluluk kaynağının eşleri olduğunu ifade edenlerin, bir üst 

düzeydeki mutluluk düzeyine geçme olasılıklarının (yani mutsuzluğa 

doğru), mutluluk kaynağının kendileri olduğu söyleyenlere göre 0.553 

kat daha az olduğu sonucu elde edilmiştir. Son olarak mutluluk 

kaynağının diğerleri (temel aile, akraba ve arkadaş dışında) olduğunu 

ifade edenlerin, bir üst düzeydeki mutluluk düzeyine yani daha mutsuz 

bir düzeye geçme olasılıklarının mutluluk kaynağının kendileri olduğu 

söyleyenlere göre 2.485 kat daha fazla olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, mutluluk kaynağını kendileri 

yerine çocukları ve diğerleri olarak ifade edenlerin daha mutsuz; eşleri 

olarak görenlerin daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. Elde 

edilen bulgular ışığında, mutluluk kaynağını çocukları olarak ifade 

edenlerin çocuklarına ait sorumluluk/hissiyat vb. hassasiyetlerinin fazla 

olması nedeniyle daha kolay mutsuzlaşabileceği; mutluluk kaynağını 
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eşleri olarak ifade edenlerin de hayatta sorumluluklarını paylaşan yol 

arkadaşları olması nedeniyle daha mutlu olabileceği düşünülebilmek-

tedir. Mutluluk veren kişilere kendisi, ailesi, arkadaşları gibi daha 

mikro bir çevreyi seçmemiş ve diğerleri olarak ifade etmiş olanların ise 

belki yalnız oldukları ya da önceliklerinin farklı olması sebebiyle 

mutsuz oldukları düşünülebilmektedir. 

 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlandığı bu 

değişken için mutluluk kaynağı değerlerinden iş ve para kategorilerine 

ait kukla değişkenlerin katsayıları istatistiki olarak anlamlı elde 

edilmiştir. Anlamlı olan katsayılar değerlendirildiğinde, mutluluk 

kaynağı değerini güç olarak görenlere kıyasla; mutluluk kaynağı 

değerlerini iş olarak gören kişilerin; bir üst düzeydeki mutluluk 

düzeyine geçme olasılıklarının (yani mutsuzluğa doğru) 1.747 kat ve 

para olarak gören kişilerin bir üst düzeydeki mutluluk düzeyine geçme 

olasılıklarının 1.784 kat daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde mutluluğun kaynağını iş ve para 

olarak görenlerin, mutluluklarının kaynağını güç olarak görenler kadar 

mutlu olmadığını ifade etmek mümkündür.  
 

Gelir: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişkende, 1. düzey en 

düşük gelir grubu temel sınıf olmak üzere bulgular değerlendiril-

diğinde; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde olma olasılığı; 2. düzey gelir grubundakiler için 0.683 

kat, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.499 kat, 4. düzey gelir 

grubundakiler için 0.510 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.326 

kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.303 kat daha azdır. Çok mutlu 
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ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda bulunanlara göre 

2. düzey gelir grubundakiler için 0.604 kat, 3. düzey gelir grubundakiler 

için 0.529 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.434 kat, 5. düzey gelir 

grubundakiler için 0.328 kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.251 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.488 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.464 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 

0.320 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.217 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.181 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde olma olasılığı 1. 

düzey gelir grubunda bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 

0.502 kat, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.561 kat, 4. düzey gelir 

grubundakiler için 0.381 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.190 

kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.202 kat daha azdır. Gelir 

düzeyinin arttıkça, mutsuzlaşma olasılıklarının azalması; gelirin 

mutsuzluğu azalttığını düşündürse de bu oranın giderek azalması belli 

bir gelir düzeyinden sonra gelirin mutluluk üzerinde belirleyiciliğini 

kaybettireceğini düşündürmektedir. Yine gelir arttıkça mutsuzlaşmama 

olasılığının düşük gelir düzeylerinde daha yüksek olması, düşük gelir 

grupları için artan gelirin daha yüksek mutluluk verdiği şeklinde 

yorumlamak mümkündür. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının sağlandığı bu değişken için, temel sınıf 

sağlık hizmetinden yararlanmış olanlar olmak üzere sağlık hizmetinden 
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yararlanmayanların; bir üst düzeydeki mutluluk düzeyine geçme 

olasılıklarının yani mutsuzlaşma olasılıklarının 0.863 kat daha az 

olduğunu bulgusu elde edilmiştir. Sağlık hizmeti almamış olanları daha 

sağlıklı olarak düşünerek; sağlığın mutluluğu arttırdığını ifade etmek 

mümkündür.  
 

3.3. 2009 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2009 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.  
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu cinsiyet kategorik değişkeni için 

kadınların; çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 0.658 kat, çok mutlu ve mutlu 

kategorisine göre, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 0.756 kat, çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.623 kat daha azdır.  Elde 

edilen bulgular doğrultusunda kadınların erkeklere göre daha mutlu 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Yaş: İstatistiki olarak anlamlı katsayılar değerlendirildiğinde; yaş 

arttıkça çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine göre mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığının 1.006 kat; çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığının ise 1.009 daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Diğer kategorilere ait katsayılar istatistiki olarak anlamlı olmadığı için 

değerlendirilememekle birlikte, kişinin yaşının ilerlemesiyle mutsuz ve 

çok mutsuz olma olasılığının arttığını söylemek mümkündür 
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Tablo 5: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2009 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.419* 0.658* -0.279* 0.756* -0.473* 0.623* -0.034 0.967 

Yaş 0.001 1.001 0.003 1.003 0.006* 1.006* 0.009* 1.009*

Evli (temel=bekar) -0.204 0.815 -0.319* 0.727* -0.350* 0.705* -0.559* 0.572* 

Dul  -0.010 0.990 -0.23** 0.789* -0.204 0.815 -0.105 0.900 

Boşanmış  0.514 1.672 1.201* 3.324* 0.947* 2.579* 0.588 1.800 

Ayrı yaşayan  0.998** 2.713* 1.038* 2.825* 0.973* 2.645* 1.035* 2.815* 

Okuma bilen (okula gitmeyen) -0.362 0.696 0.010 1.010 -0.325* 0.723* -0.100 0.905 

İlkokul -0.306** 0.737* 0.090 1.094 -0.333* 0.717* 0.241 1.273 

İlköğretim -0.441 0.643 -0.146 0.864 -0.589* 0.555* 0.243 1.275 

Ortaokul& Teknik ortaokul -0.116 0.890 0.039 1.040 -0.367* 0.693* 0.190 1.210 

Genel lise -0.387** 0.679* 0.037 1.038 -0.218 0.804 0.238 1.269 

Vocational or technical  high -0.683* 0.505* 0.094 1.099 -0.289 0.749 0.144 1.155 

Yüksekokul -0.617* 0.540* -0.081 0.922 -0.557* 0.573* -0.242 0.785 

Üniversite -0.252 0.777 -0.189 0.828 -0.207 0.813 0.190 1.209 

Yüksek lisans/ doktora -0.247 0.781 -0.007 0.993 -0.770 0.463 0.414 1.514 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.971* 2.640* 0.205 1.228 0.240 1.272 -0.079 0.924 

Ebeveynler 0.022 1.022 -0.39** 0.676* -0.238 0.788 -0.519 0.595 

Arkadaşlar 0.792 2.207 0.422 1.525 -0.144 0.866 -0.578 0.561 

Yeğenler -0.161 0.851 -0.047 0.954 -0.199 0.819 -12.803 0.000 

Torunlar 1.176* 3.241* -0.042 0.959 -0.126 0.882 -0.800 0.449 

Eş -0.224 0.800 -0.456* 0.634* -0.338 0.713 -0.412 0.663 

Bütün aile 0.257 1.293 -0.402* 0.669* -0.572* 0.564* -1.093* 0.335* 

Diğerleri 0.550 1.733 0.584* 1.794* 1.288* 3.625* 1.448* 4.256* 

İş (temel=success) 0.774** 2.168* 0.585* 1.795* 1.063* 2.894* 1.503* 4.497* 

Sağlık -0.005 0.995 -0.318* 0.728* -0.100 0.905 0.271 1.311 

Sevgi -0.650* 0.522* -0.354* 0.702* -0.072 0.930 0.492 1.636 

Para 0.759* 2.136* 0.442* 1.555* 1.123* 3.074* 1.968* 7.157* 

Diğer -0.744** 0.475* 0.213 1.238 0.618* 1.854* 1.393* 4.029* 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.164 0.849 -0.326* 0.722* -0.535* 0.585* -0.768* 0.464* 

Düzey 3 -0.516* 0.597* -0.537* 0.585* -0.970* 0.379* -1.202* 0.301* 

Düzey 4 -0.584* 0.557* -0.792* 0.453* -1.238* 0.290* -0.950* 0.387* 

Düzey 5 -0.548 0.578* -0.638* 0.528* -1.620* 0.198* -1.676* 0.187* 

Düzey 6 -1.095* 0.335* -1.223* 0.294* -2.058* 0.128* -2.711* 0.066* 

Sağlık (temel=evet) 0.001 1.001 -0.087 0.917 -0.193* 0.825* 0.110 1.116 

sabit 3.237* 25.455 0.964* 2.622* -0.348 0.706 -2.863* 0.057* 

LR chi2 1158.82 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0607 

Log likelihood -8970.064 

AIC 18220.13 

BIC 19189 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Medeni durum: Medeni duruma ait istatistiki olarak anlamlı katsayılar 

değerlendirildiğinde; çok mutlu kategorisine karşın, mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığının bekarlara göre ayrı 
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yaşayanlarda 2.713 kat daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir. Çok 

mutlu ve mutlu kategorisine göre, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığının bekar kişilere göre; evlilerde 

0.727, eşi vefat etmiş/dul insanlarda 0.789 kat daha az iken; boşanmış 

kişilerde 3.24, ayrı yaşayanlarda 2.825 kat daha fazla olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Çok mutlu, mutlu, orta kategorilerine göre mutsuz ve çok 

mutsuz düzeylerde yer alma olasılığının ise bekar kişilere göre; 

evlilerde 0.705 kat daha az iken, boşanmış kişilerde 2.579, ayrı 

yaşayanlarda 2.645 kat daha fazla olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Son olarak, çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz kategorilerine göre çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığının bekar kişilere göre; evlilerde 

0.572 kat az iken, ayrı yaşayan kişilerde 2.815 kat daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde 

referans grup bekar iken; evli ve dul kişilerin bekar kişilerden daha 

mutlu; boşanmış ve ayrı yaşayan kişilerin ise bekar kişilerden daha 

mutsuz olduğunu açıkça ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenler olduğu 

değişken için; herhangi bir okul bitirmemiş ancak okuma bilen kişilerin 

çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığının 0.723 kat daha az olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. İlkokul mezunu kişilerin, herhangi bir okul bitirmemiş 

kişilere göre çok mutlu kategorisine karşın mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer almaları olasılığının 0.737 kat daha düşük 

iken yine aynı eğitim düzeyi için, çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 
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olasılığının 0.717 kat daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşın mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı okuma yazma bilmeyenlere göre; 

ilköğretim mezunlarında 0.555 kat, genel ve mesleki ortaokul 

bitirenlerde 0.693 kat ve meslek yüksek okulu bitirenlerde 0.573 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı ise okuma yazma 

bilmeyenlere göre genel lise mezunlarında 0.679 kat, meslek ve teknik 

lisesi mezunlarında 0.505 kat ve meslek yüksek okulu mezunlarında 

0.540 kat daha düşüktür. Bulguların hepsi birlikte değerlendirildiğinde, 

eğitim almanın mutluluk üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: İstatistiki olarak anlamlı katsayılar 

değerlendirildiğinde; mutluluk kaynağını kendisi yerine çocukları 

olarak gören kişilerin çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 2.640 kat daha fazladır. 

Dolayısıyla mutluluk kaynağını çocukları olarak ifade edenlerin, çok 

mutlu kategorisinde yer alma olasılıklarının daha düşük olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Mutluluk kaynağını kendileri olarak görenlerin 

oluşturduğu referans sınıfa karşı; mutluluk kaynağının ebeveynleri 

olduğunu ifade eden kişilerin çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.676 kat 

daha düşüktür.  Mutluluk kaynağının torunları olduğunu ifade edenlerin 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 3.241 kat daha fazladır. Mutluluk 
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kaynağını eşi olarak ifade edenlerin, çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

0.634 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağını tüm aile olarak ifade edenlerde 0.669 kat daha az iken 

mutluluk kaynağını diğerleri olarak ifade edenlerde 1.794 kat daha 

fazladır.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer ama olasılığı mutluluk kaynağını tüm aile 

olarak ifade edenlerde 0.564 kat daha az iken mutluluk kaynağını 

diğerleri olarak ifade edenlerde 3.625 kat daha fazladır.  Çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığı, mutluluk kaynağını tüm aile olarak ifade edenlerde 0.335 

kat daha az iken mutluluk kaynağını diğerleri olarak ifade edenlerde 

4.256 kat daha fazladır.   
 

Bulguların tümü birlikte değerlendirildiğinde mutluluk kaynağını tüm 

ailesi olarak ifade edenlerin mutlu iken, diğerleri olarak ifade edenlerin 

mutsuz oldukları görülmektedir. Mutluluk kaynağı kişileri diğer olarak 

ifade edenlerin, mutsuzluğa doğru son kategorilere geçişlerdeki 

olasılıklarının yüksekliği, mutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğunu 

düşündürmektedir. Yine tüm bulgulardan hareketle; mutluluk 

kaynağını eşi olarak görenlerin mutlu iken, çocukları ve torunları olarak 

ifade edenlerin çok mutlu olmadığını ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın başarı olduğu bu değişken 

için; mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenlerin sırasıyla bir üst 

kategoriye yani daha mutsuz düzeylere geçiş olasılıklarının 2.168, 
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1.795, 2.894 ve 4.497 kat daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Mutluluk kaynağını iş olarak ifade eden kişilerin kısmen artan 

oranlarla, mutsuz olduklarını ifade etmek mümkündür. Mutluluk 

kaynağının sevgi olduğunu ifade edenlerin çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

0.522 kat daha az iken; para olarak ifade edenlerin 2.136 kat daha 

fazladır. Yine mutluluk kaynağını sevgi olarak ifade edenlerin çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.702 kat daha az iken, para olarak 

ifade edenlerin 1.555 kat daha fazladır. Mutluluk kaynağını para olarak 

ifade edenlerin, çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 3.074 daha fazla iken 

çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 7.157 kat daha fazladır. Dolayısıyla 

mutluluk kaynağı olarak parayı kabul etmenin, bireye mutluluk 

vermediğini açıkça ifade etmek mümkündür. Mutluluk kaynağı sevgiyi 

olarak görenlerin ise daha mutlu olduğu görünmektedir. Mutluluk 

kaynağının diğer seçenekler olduğunu ifade edenlerin, çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.475 kat az iken; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 1.854 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 4.029 kat daha fazladır. 
 

Gelir: En düşük gelir grubu olan 1.düzeyin temel sınıf olduğu kategorik 

değişken için elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; çok mutlu 
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kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 2. düzey gelir grubundakiler için istatistiki olarak 

anlamlı değilken, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.597 kat, 4. düzey 

gelir grubundakiler için 0.557 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 

0.578 kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.335 kat daha azdır. En 

düşük gelir grubuna göre anlamlı bulguların elde edildiği tüm gelir 

düzeylerindeki bireylerin daha mutlu olduğu görünmektedir. Ancak en 

düşük gelir grubundan uzaklaşıldıkça, olasılık katsayısının değer olarak 

azaldığı görünmektedir. Bu durumu düşük gelir grupları için artan 

gelirin daha önemli bir mutluluk kaynağı olarak görüldüğü olarak 

yorumlamak mümkündür.  
 

Diğer mutluluk düzeylerine geçiş olasılıkları incelenmeye devam 

edildiğinde; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.722 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.585 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 

0.453 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.528 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.294 kat daha az olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde olma olasılığı ise 1. düzey gelir grubunda bulunanlara 

göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.585 kat, 3. düzey gelir 

grubundakiler için 0.379 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.290 

kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.198 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.128 kat daha azdır.  

 



52 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

Son olarak; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde olma olasılığının 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.464 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.301 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 

0.387 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.187 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.066 kat daha az olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Elde edilen tüm bulgular değerlendirildiğinde, oransal 

olarak farklı yorumlara açık olsa da gelirin mutluluk üzerinde pozitif 

bir etkisinin olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlanmış olmak olduğu 

kategorik değişken için, sağlık hizmetinden yararlanmayanların; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılıklarının 0.825 kat daha düşük olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Sağlık hizmeti almamış olanların mutsuz ve 

çok mutsuz olma olasılıklarının daha düşük olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
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3.4. 2009 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

Tablo 6: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2009 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.377* 0.686* -0.303* 0.739* -0.402* 0.669* -0.074 0.929 

Yaş 0.004 1.004 0.002 1.002 0.008* 1.008* 0.008 1.008 

Evli (temel=bekar) -0.310* 0.734* -0.310* 0.734* -0.310* 0.734* -0.310* 0.734* 

Dul  -0.187 0.830 -0.187 0.830 -0.187 0.830 -0.187 0.830 

Boşanmış  0.998* 2.714* 0.998* 2.714* 0.998* 2.714* 0.998* 2.714* 

Ayrı yaşayan  1.053* 2.867* 1.053* 2.867* 1.053* 2.867* 1.053* 2.867* 

Okuma bilen (okula gitmemiş) -0.112 0.894 -0.112 0.894 -0.112 0.894 -0.112 0.894 

İlkokul -0.043 0.958 -0.043 0.958 -0.043 0.958 -0.043 0.958 

İlköğretim -0.26** 0.770* -0.26** 0.770* -0.26** 0.770* -0.26** 0.770*

Ortaokul& Teknik ortaokul -0.056 0.945 -0.056 0.945 -0.056 0.945 -0.056 0.945 

Genel lise -0.073 0.930 -0.073 0.930 -0.073 0.930 -0.073 0.930 

Meslek&Teknik lise -0.105 0.900 -0.105 0.900 -0.105 0.900 -0.105 0.900 

Yüksekokul -0.25* 0.778* -0.25* 0.778* -0.25** 0.778* -0.25* 0.778*

Üniversite -0.195 0.823 -0.195 0.823 -0.195 0.823 -0.195 0.823 

Yüksek lisans/ doktora -0.128 0.880 -0.128 0.880 -0.128 0.880 -0.128 0.880 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.999* 2.716* 0.199 1.221 0.220 1.246 -0.207 0.813 

Ebeveynler 0.005 1.005 -0.38** 0.682* -0.236 0.790 -0.570 0.565 

Arkadaşlar 0.809 2.245 0.415 1.514 -0.139 0.870 -0.688 0.503 

Yeğenler -0.225 0.798 -0.038 0.963 -0.246 0.782 -13.035 0.000 

Torunlar 1.125* 3.081* -0.026 0.975 -0.150 0.861 -0.891 0.410 

Eş -0.185 0.831 -0.467* 0.627* -0.326 0.722 -0.63* 0.530*

Bütün aile 0.268 1.307 -0.401* 0.670* -0.588* 0.555* -1.209* 0.299* 

Diğerleri 0.498 1.646 0.580* 1.786* 1.335* 3.799* 1.355* 3.879* 

İş (temel=success) 0.778* 2.177* 0.603* 1.827* 1.057* 2.877* 1.389* 4.011* 

Sağlık 0.013 1.013 -.31** 0.732* -0.128 0.880 0.153 1.165 

Sevgi -0.631* 0.532* -0.345* 0.708* -0.100 0.905 0.331 1.392 

Para 0.761* 2.141* 0.434* 1.544* 1.132* 3.101* 1.780* 5.929* 

Diğer -0.70** 0.494* 0.213 1.237 0.648* 1.912* 1.318* 3.736* 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.202 0.817 -0.307* 0.736* -0.570* 0.566* -0.725* 0.484* 

Düzey 3 -0.562* 0.570* -0.519* 0.595* -0.997* 0.369* -1.145* 0.318* 

Düzey 4 -0.646* 0.524* -0.774* 0.461* -1.247* 0.287* -0.890* 0.411* 

Düzey 5 -0.562* 0.570* -0.639* 0.528* -1.614* 0.199* -1.595* 0.203* 

Düzey 6 -1.070* 0.343* -1.248* 0.287* -2.090* 0.124* -2.681* 0.068* 

Sağlık (temel=evet) 0.023 1.023 -0.09* 0.912* -0.193* 0.825* 0.136 1.146 

Sabit 2.937* 18.854 1.111* 3.037* -0.653* 0.521* -2.515* 0.081* 

LR chi2 1075.31 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0576 

Log likelihood -8999.709 

AIC 18201.42 

BIC 18900.39 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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2009 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.  
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımın sağlanmadığı bu değişken için, 

kadınların erkeklere göre; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığının 0.686 kat; 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığının 0.739 kat ve son olarak çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığının .669 kat daha az olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. Kadınların daha mutlu olduğunu açıkça ifade etmek 

mümkündür. 
 

Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için istatistiki 

olarak anlamlı olan bulgular değerlendirildiğinde, kişinin yaşının 

artmasının çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz olma olasılığını 1.008 kat daha arttırdığı sonuca ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla kişinin yaşının bir yaş artması, bu kategoride olmasını %8 

artırmaktadır. 
 

Medeni durum: Paralellik varsayımının sağlandığı bu değişken için 

kişinin bekar olmasını ifade eden referans sınıfa göre, bir üst gruptaki 

mutluluk düzeyine geçme olasılığı yani mutsuzlaşma olasılığı evlilerde 

0.734 kat az iken; boşananlarda 2.714 ve ayrı yaşayanlarda 2.867 kat 

daha fazladır. Bulgular ışığında, bekar bireylerle kıyaslandığında 

evlilerin daha mutlu iken, boşanan ve ayrı yaşayanların daha mutsuz 
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olduğunu ifade etmek mümkündür. Ayrı yaşayanların ise boşananlara 

kıyasla daha mutsuz olduğu açıktır. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlandığı bu değişken için; 

okuma yazma bilmeyenlere kıyasla, ilköğretim mezunu olmasının bir 

üst düzeydeki mutluluk düzeyine geçme yani daha mutsuzlaşması 

olasılığını 0.770, yüksek okul mezunu olmasının ise 0.778 kat azalttığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ilköğretim ve yüksek okul 

mezunlarının, okuma yazma bilmeyenlere göre daha mutlu olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımının sağlanmadığı, 

referans grubun kişinin kendisi olduğu bu değişken grubu için; 

mutluluk kaynağını çocukları olarak ifade edenlerin çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığının 2.716, mutluluk kaynağını torunları olarak ifade 

edenlerin ise 3.081 kat daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Mutluluk kaynağını eşi olarak ifade edenlerin çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı 0.627 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı 0.530 

kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, mutluluk kaynağını tüm 

aile olarak ifade edenlerde 0.670 kat daha az iken mutluluk kaynağını 

diğerleri olarak ifade edenlerde 1.786 kat daha fazladır.  Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı, mutluluk kaynağını tüm aile olarak ifade edenlerde 
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0.555 kat daha az iken mutluluk kaynağını diğerleri olarak ifade 

edenlerde 3.799 kat daha fazladır.  Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer ama olasılığı 

mutluluk kaynağını tüm aile olarak ifade edenlerde 0.299 kat daha az 

iken mutluluk kaynağını diğerleri olarak ifade edenlerde 3.879 kat daha 

fazladır.   
 

Elde edilen tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde mutluluk 

kaynaklarının kendisinin olduğunu ifade edenlerin oluşturduğu temel 

sınıfa kıyasla, mutluluk kaynağının eşi ve tüm ailesi olduğunu ifade 

edenlerin daha mutlu; çocukları, torunları ve diğerleri olarak ifade 

edenlerin ise daha mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür.  
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlanmadığı 

mutluluk veren öncelikli değerlerden temel sınıfın başarı olduğu bu 

değişken için; mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenlerin sırasıyla bir 

üst kategoriye geçiş olasılıkları 2.177, 1.827, 3.799 ve 3.879 kat daha 

fazladır. Dolayısıyla mutluluk veren değerini iş olarak ifade eden 

kişilerin artan oranda mutsuz olma olasılıklarının olduğunu yani 

öncelikleri başarı olan kişilere göre daha mutsuz olduklarını ifade 

etmek mümkündür. Mutluluk kaynağı değer olarak sağlığı ifade 

edenlerin çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.732 kat daha düşüktür. 

Mutluluk kaynağının sevgi olduğunu ifade edenlerin çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.532 kat daha az iken, para olarak ifade edenlerin 

2.141 kat daha fazladır. Yine mutluluk kaynağını sevgi olarak ifade 
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edenlerin çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.708 kat daha az iken, para 

olanların 1.544 kat daha fazladır. Mutluluk kaynağının para olduğunu 

ifade edenlerin çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 3.101 daha fazla iken çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 5.929 kat daha fazladır. Öncelikli 

mutluluk kaynağı para olarak görenlere, bu önceliklerinin mutluluk 

vermediğini istatistiki olarak ifade etmek mümkündür. Sevgiyi 

mutluluk kaynağı olarak gören kişilerin ise daha mutlu olduğu açıkça 

görülmektedir. Mutluluk kaynağının diğer seçenekler olduğunu ifade 

edenlerin çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.494 kat az iken; çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 1.912 kat ve çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 3.736 

kat daha fazladır. 
 

Gelir: Paralellik varsayımının sağlanmadığı 1. düzey yani en düşük 

gelir grubunun temel sınıf olduğu bu değişken için elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 2. düzey gelir 

grubundakiler için istatistiki olarak anlamlı değilken, 3. düzey gelir 

grubundakiler için 0.570 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.524 

kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.570 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.343 kat daha azdır. En düşük gelir grubuna göre 
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karşılaştırması yapılan diğer tüm gelir gruplarının daha mutlu olduğu 

görünmektedir.  Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.736 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.595 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 

0.461 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.528 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.287 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde olma 

olasılığı 1. düzey gelir grubunda bulunanlara göre 2. düzey gelir 

grubundakiler için 0.566 kat, 3. düzey gelir grubundakiler için 0.369 

kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 0.287 kat, 5. düzey gelir 

grubundakiler için 0.199 kat ve 6. düzey gelir grubundakiler için 0.124 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde olma olasılığı 1. düzey gelir grubunda 

bulunanlara göre 2. düzey gelir grubundakiler için 0.484 kat, 3. düzey 

gelir grubundakiler için 0.318 kat, 4. düzey gelir grubundakiler için 

0.411 kat, 5. düzey gelir grubundakiler için 0.203 kat ve 6. düzey gelir 

grubundakiler için 0.068 kat daha azdır. Dolayısıyla gelirin artmasının 

mutluluk üzerinde pozitif yönde etkisi olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
   

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlanmış olanların 

oluşturduğu bu değişken için elde edilen istatistiki olarak anlamlı 

bulgular değerlendirildiğinde; sağlık hizmetinden yararlanmayanların, 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.92 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 
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kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 0.825 kat daha düşüktür. Sağlık hizmeti almayanların daha 

mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür.  
 

3.5. 2010 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2010 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Temel sınıf erkek olmak üzere; sırasıyla çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.842 kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.836 kat 

ve çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.810 kat daha düşüktür. Tüm 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, kadınların daha mutlu olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 
 

Yaş: Yaş değişkeni için hiçbir modelde istatistiki olarak anlamlı bulgu 

elde edilmemiştir.  
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Tablo 7: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
Generalized Ordered Logit (npl) Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.172** 0.842** -0.179* 0.836* -0.211* 0.810* 0.228 1.257 

Yaş 0.001 1.001 -0.003 0.997 -0.003 0.997 -0.011 0.990 

Evli (temel=bekar) -0.390* 0.677* -0.299* 0.742* -0.306* 0.737* -0.054 0.947 

Dul  -0.188 0.828 0.137 1.147 0.190 1.210 0.360 1.433 

Boşanmış  -0.133 0.875 0.477 1.611 0.999* 2.715* 0.865 2.375 

Ayrı yaşayan  0.402 1.495 0.512* 1.669* 0.618* 1.855* 1.153* 3.169* 

Okuma bilen (okula gitmemiş) -0.396** 0.673** 0.092 1.096 0.133 1.143 0.107 1.113 

İlkokul -0.384* 0.681* 0.074 1.077 -0.178 0.837 0.079 1.082 

İlköğretim -1.189* 0.305* -0.189 0.828 -0.283 0.753 0.218 1.244 

Ortaokul&Teknik ortaokul -0.550* 0.577* 0.174 1.190 -0.213 0.808 -0.639 0.528 

Genel lise -0.499* 0.607* 0.030 1.030 -0.075 0.928 0.020 1.020 

Meslek&Teknik lise -0.682* 0.505* 0.005 1.005 -0.211 0.810 0.019 1.019 

Yüksekokul -0.289 0.749 0.031 1.031 -0.490 0.613 -0.764 0.466 

Üniversite -0.649* 0.523* -0.016 0.985 -0.656* 0.519* -1.468** 0.230** 

Yüksek lisans/ doktora -0.665 0.514 0.040 1.040 -0.106 0.900 -0.009 0.991 

Çocuklar (temel=kendisi) -0.118 0.889 -0.283 0.754 -0.223 0.800 -0.063 0.939 

Ebeveynler -0.760 0.468 -0.844* 0.430* -0.858* 0.424* -0.885 0.413 

Arkadaşlar 0.307 1.359 -0.154 0.857 -0.188 0.828 -0.395 0.674 

Yeğenler -0.883 0.413 0.271 1.312 -0.599 0.549 0.032 1.033 

Torunlar -0.428 0.652 -0.261 0.770 -0.166 0.847 0.726 2.067 

Eş -1.287* 0.276* -0.997* 0.369* -0.981* 0.375* -0.471 0.625 

Bütün aile -0.595 0.551 -1.013* 0.363* -1.106* 0.331* -1.014* 0.363* 

Diğerleri 0.160 1.173 -0.160 0.852 0.621** 1.860** 1.574* 4.825* 

İş (temel=success) 0.173 1.189 0.370* 1.448* 0.572* 1.771* 0.830 2.293 

Sağlık 0.256 1.292 -0.227* 0.797* -0.380* 0.684* 0.285 1.330 

Sevgi -0.264 0.768 -0.252* 0.778* -0.279 0.756 0.533 1.704 

Para 1.220* 3.387* 0.613* 1.845* 0.628* 1.874* 1.370* 3.934* 

Diğer -0.262 0.770 -0.404 0.668 -0.417 0.659 0.602 1.826 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.145 0.865 -0.370* 0.691* -0.359* 0.699* -0.071 0.931 

Düzey 3 -0.286* 0.751* -0.568* 0.567* -0.624* 0.536* -0.387 0.679 

Düzey 4 -0.348* 0.706* -0.739* 0.477* -0.962* 0.382* -0.462 0.630 

Düzey 5 -0.436* 0.647* -0.971* 0.379* -0.985* 0.374* 0.094 1.098 

Düzey 6 -1.155* 0.315* -1.466* 0.231* -1.217* 0.296* -0.629 0.533 

Sağlık (temel=evet) -0.102 0.903 -0.134* 0.875* -0.186* 0.831* -0.199 0.820 

sabit 3.785* 44.058* 1.475* 4.369* 0.071 1.073 -3.015* 0.049* 

LR chi2 843.19 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0495 

Log likelihood -8102.528 

AIC 16485.06 

BIC 17443.99 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Medeni durum: Bekar kişilerin temel sınıf olduğu bu değişkene ait 

bulgular değerlendirildiğinde; evli olanların çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 0.677 kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.742 kat; çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.737 kat daha düşüktür. Boşanmış kişilerin bekar 

kişilere göre; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilere karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 2.715 kat daha fazladır. Ayrı 

yaşayan kişilerin ise çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.669 kat; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 1.855 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

3.169 kat daha fazladır. Dolayısıyla bekar kişilerle kıyaslandığında 

evlilerin daha mutlu, boşanmış ve ayrı yaşayanların ise daha mutsuz 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Okuma yazma bilmeyenlerin temel sınıfı ifade ettiği 

bu değişken için, okuma yazma bilen ancak herhangi bir okul 

bitirmemiş kişilerin çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.673 kat daha azdır. 

İlkokul mezunlarının, ilk öğretim mezunlarının, genel ve mesleki 

ortaokul mezunlarının, genel lise mezunlarının, meslek ve teknik 

liselerinin ve üniversite mezunlarının sırasıyla çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 
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olasılıkları 0.681, 0.305, 0.577, 0.607, 0.505 ve 0.523 kat daha 

düşüktür. Dolayısıyla anlamlı bulguların ifade edildiği bu eğitim 

düzeyindeki kişilerin çok mutlu olma olasılıklarının daha yüksek 

olduğunu ifade etmek mümkündür.  Ayrıca üniversite mezunlarının çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı çok mutsuz ve mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığın 0.519 kat; çok mutlu, mutlu, orta 

ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma 

olasılığın da 0.230 kat düşük olduğu bulgusu elde edilmiştir. 2010 yılı 

için eğitim düzeyinin mutluluk üzerinde etkili olduğunu, özellikle de 

üniversite mezunu olmanın mutluluk üzerinde anlamlı bir fark ortaya 

çıkardığını ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı kişilerin kendi olduğunu 

ifade edenlerin temel sınıf olduğu bu değişken için elde edilen anlamlı 

bulgular değerlendirildiğinde, mutluluk kaynağı kişilerin ebeveynleri 

olduğunu ifade edenlerin; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.430 kat; 

çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.424 kat daha düşüktür. Mutluluğu 

kaynağı olarak eşini ifade edenler için; çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 

0.276 kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.369 kat ve son çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı 0.375 kat daha düşüktür. Mutluluğun kaynağı olarak 

tüm ailesini ifade edenlerin; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 
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orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.363 

kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.331 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve 

çok mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması 

olasılığı 0.363 daha düşüktür. Mutluluğun kaynağını diğerleri olarak 

belirtenler için ise çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 1.860 kat; çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alması olasılığı 4.825 kat daha fazladır. 
 

Dolayısıyla mutluluk kaynağı olarak kendilerini olarak görenlere 

kıyasla; eşi, ebeveynleri ve tüm ailesi olarak görenlerin daha mutlu iken 

mikro çevresi dışında diğerleri olarak görenlerin daha mutsuz olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 2010 yılı sonuçlarında aile kavramının 

mutluluk üzerindeki anlamlı etkisinin ortaya çıktığını da belirtmek 

mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın başarı olarak alındığı bu 

değişken için elde edilen anlamlı bulgular değerlendirildiğinde; çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı değerini para olarak 

ifade edenler için 3.387 kat daha fazladır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı mutluluk kaynağı değerini sağlık olarak görenler için 

0.797 kat; sevgi olarak görenler için 0.778 kat daha düşük iken; para 

olarak görenler için 1.845 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 
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olasılığı mutluluk kaynağını sağlık olarak ifade edenlerde 0.684 kat 

daha az iken, para olarak ifade edenlerde 1.874 kat fazladır. Son olarak 

çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığının mutluluk kaynağı değeri para olarak 

ifade edenler için 3.934 kat daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde; mutluluk kaynağı değerini 

sağlık ve sevgi olarak ifade eden kişilerin daha mutlu iken para 

olduğunu ifade edenlerin daha mutsuz olduğunu belirtmek mümkündür.  
 

Gelir:  Çok mutlu kategorisine göre mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı en düşük gelir düzeyi olan 1. düzey 

kategorisine göre; 2. düzey gelir grubu için istatistiki olarak anlamlı 

değilken, düzey 3 gelir grubu için 0.751 kat; düzey 4 gelir grubu için 

0.706 kat; düzey 5 gelir grubu için 0.647 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.315 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir 

grubu için 0.691 kat; düzey 3 gelir grubu için 0.567 kat; düzey 4 gelir 

grubu için 0.477 kat; düzey 5 gelir grubu için 0.379 kat ve düzey 6 gelir 

grubu için 0.231 kat daha azdır.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 2. düzey 

gelir grubu için 0.699 kat; 3. düzey gelir grubu için 0.536 kat; 4. düzey 

gelir grubu için 0.382 kat; 5. düzey gelir grubu için 0.374 kat ve 6.  

düzey gelir grubu için 0.296 kat daha düşüktür. 
 

Gelirin artmasının kişinin mutluluğunu arttırdığını ifade etmek 

mümkündür. Ancak belirli bir düzeydeki gelir grubu için bir üst düzey 

mutluluk kategorisine geçiş olasılığının azalarak devam etmesi, düşük 
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gelir grupları üzerinde gelir artışının daha anlamlı fark yarattığın 

düşündürmektedir.  
 

Sağlık: Temel sınıfı sağlık hizmetinden yararlanmış olanların 

oluşturduğu bu değişken için elde edilen istatistik olarak anlamlı 

bulgular değerlendirildiğinde; sağlık hizmetinden yararlanmayanların 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığının 0.875 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığının ise 0.831 kat daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

3.6. 2010 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2010 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımını sağlayan temel sınıfın erkek olduğu bu 

değişkene göre kadınların, bir üst mutluluk kategorisine çıkma yani 

mutsuzlaşma olasılıkları 0.837 kat daha düşüktür. Dolayısıyla 

kadınların daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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Tablo 8: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2010  Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.178* 0.837* -0.178* 0.837 -0.178* 0.837* -0.178* 0.837* 

Yaş -0.002 0.998 -0.002 0.998 -0.002 0.998 -0.002 0.998 

Evli (temel=bekar) -0.313* 0.731* -0.313* 0.731 -0.313* 0.731* -0.313* 0.731* 

Dul  0.107 1.113 0.107 1.113 0.107 1.113 0.107 1.113 

Boşanmış  0.666** 1.946* 0.666* 1.946 0.666** 1.946* 0.666* 1.946*

Ayrı yaşayan  0.553* 1.739* 0.553* 1.739 0.553* 1.739* 0.553* 1.739* 

Okuma bilen (okula gitmemiş) -0.402** 0.669* 0.095 1.100 0.130 1.139 0.129 1.137 

İlkokul -0.387* 0.679* 0.080 1.083 -0.176 0.839 0.024 1.024 

İlköğretim -1.229* 0.293* -0.176 0.838 -0.289 0.749 0.145 1.156 

Ortaokul& Teknik ortaokul -0.569* 0.566* 0.181 1.198 -0.203 0.816 -0.674 0.510 

Genel lise -0.520* 0.595* 0.038 1.039 -0.072 0.931 -0.026 0.974 

Meslek&Teknik lise -0.706* 0.494* 0.013 1.013 -0.205 0.815 -0.095 0.909 

Yüksekokul -0.299 0.742 0.036 1.036 -0.476** 0.621* -0.759 0.468 

Üniversite -0.670* 0.512* -0.010 0.990 -0.650* 0.522* -1.537* 0.215* 

Yüksek lisans/ doktora -0.697** 0.498* 0.043 1.044 -0.090 0.914 -0.348 0.706 

Çocuklar (temel=kendisi) -0.148 0.863 -0.268 0.765 -0.234 0.791 0.043 1.044 

Ebeveynler -0.747 0.474 -0.828* 0.437 -0.882* 0.414* -0.876 0.416 

Arkadaşlar 0.333 1.395 -0.142 0.868 -0.206 0.814 -0.329 0.720 

Yeğenler -0.832 0.435 0.270 1.310 -0.627 0.534 0.136 1.146 

Torunlar -0.428 0.652 -0.249 0.779 -0.170 0.844 0.709 2.031 

Eş -1.297* 0.273* -0.981* 0.375 -1.009* 0.365* -0.539 0.583 

Bütün aile -0.597 0.550 -0.999* 0.368 -1.127* 0.324* -1.038* 0.354* 

Diğerleri 0.178 1.194 -0.129 0.879 0.650** 1.915* 1.410* 4.096* 

İş (temel=success) 0.171 1.187 0.371* 1.450 0.576* 1.778* 0.793 2.209 

Sağlık 0.257 1.293 -0.227* 0.797 -0.372* 0.689* 0.295 1.344 

Sevgi -0.270 0.763 -0.251* 0.778 -0.278 0.758 0.563 1.756 

Para 1.231* 3.424* 0.618* 1.855 0.629* 1.876* 1.354* 3.871* 

Diğer -0.252 0.778 -0.404 0.667 -0.419 0.658 0.666 1.946 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.129 0.879 -0.371* 0.690 -0.367* 0.693* -0.085 0.919 

Düzey 3 -0.272** 0.762* -0.569* 0.566 -0.632* 0.531* -0.387 0.679 

Düzey 4 -0.331* 0.718* -0.740* 0.477 -0.971* 0.379* -0.470 0.625 

Düzey 5 -0.414** 0.661* -0.974* 0.378 -0.992* 0.371* 0.172 1.187 

Düzey 6 -1.133* 0.322* -1.465* 0.231 -1.236* 0.290* -0.520 0.594 

Sağlık (temel=evet) -0.134* 0.875* -0.134* 0.875 -0.134* 0.875* -0.134* 0.875* 

sabit 3.865* 47.713 1.438* 4.212 0.050 1.051 -2.882* 0.056* 

LR chi2 817.19 

Prob > chi2      0.0000 

Pseudo R2 0.0485 

Log likelihood -8110.417 

AIC 16458.83 

BIC 17273.93 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Yaş: Paralellik varsayımını sağlayan bu değişken için istatistiki olarak 

anlamlı bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle değerlendirilememektedir.  
 

Medeni durum: Paralellik varsayımını sağlayan temel sınıfın bekar 

olduğu bu kategorik değişken için bir üst mutluluk kategorisine çıkma 

yani mutsuzlaşma olasılığı evlilerde 0.731 kat daha az iken; boşanmış 

kişilerde 1.946 kat, ayrı yaşayanlarda ise 1.739 kat daha fazladır. 

Dolayısıyla evli insanların bekarlardan daha mutlu iken boşanmış ve 

ayrı yaşayanların daha mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlanmadığı referans sınıfın 

okuma-yazma bilmeyenler olduğu bu değişken için istatistiki olarak 

anlamlı olan bulgular değerlendirildiğinde; çok mutlu kategorisine 

karşı  mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığının okuma yazma bilen ancak okula gitmeyenler için 0.669 kat; 

ilkokul mezunları için 0.679 kat; ilköğretim mezunları için 0.293 kat; 

genel ya da mesleki ortaokul mezunları için 0.566 kat; genel lise 

mezunları için 0.595 kat; meslek ve teknik lise mezunları için 0.494 kat; 

üniversite mezunları için 0.512 kat; son olarak yüksek lisans ve doktora  

mezunları için 0.498 kat daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İstatistiki olarak anlamlı bulgunun elde edilemediği meslek yüksek 

okulu mezunlarına ait eğitim grubu dışındaki tüm eğitim gruplarındaki 

kişilerin çok mutlu olma olasılıkları okumayanlara göre yüksektir. 

Dolayısıyla 2010 yılı kısmi oransal oran modelinden elde edilen sonuç 

dikkate alındığında; eğitimin mutluluk düzeyi üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğunu ve eğitimin her düzeyinin çok mutlu olmayı 

vadettiğini ifade etmek mümkündür. Çok mutlu, mutlu ve orta 
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kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığının meslek yüksek okulu mezunları için 0.621 kat; üniversite 

mezunları için 0.522 kat daha düşük olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Son olarak çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığının üniversite mezunları için 

0.215 kat daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Elde edilen son 

bulgular ışığında, 2010 yılında üniversite mezunlarının mutsuz ve çok 

mutsuz olma olasılıklarının düşük olduğunu; üniversite mezunu 

olmanın mutlulukla anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı kişinin kendi olduğunu 

ifade edenlerin temel sınıf alındığı bu değişken için; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı mutluluk kaynağının eşi olduğunu ifade edenler için 

0.273 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağının ebeveynleri olduğunu ifade edenler için 0.437 kat; eşi 

olduğunu ifade edenler için 0.375 kat; tüm ailesi olduğunu ifade edenler 

için 0.368 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

ebeveynleri olduğunu ifade edenler için 0.414 kat; eşi olduğunu ifade 

edenler için 0.365 kat; tüm ailesi olduğunu ifade edenler için 0.324 kat 

daha düşük iken diğerleri olarak ifade edenler için 1.915 kat daha 

yüksektir. 
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Son olarak çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, mutluluk kaynağının tüm ailesi 

olduğunu belirtenler için 0.354 kat daha düşük iken; diğer kişiler olarak 

ifade edenler için 4.096 kat daha fazladır. Elde edilen tüm sonuçlar 

birlikte değerlendirildiğinde; mutluluk kaynağının eş, ebeveyn, tüm aile 

gibi aile üyeleri olduğunu ifade edenlerin daha mutlu iken mikro çevresi 

dışında diğerleri olarak ifade edenlerin daha mutsuz olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının geçerli olmadığı 

temel sınıfın başarı olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağı değerini para olarak ifade edenlerde 3.424 

kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, mutluluk 

kaynağı değerinin iş olduğunu belirtenler için 1.450 kat; para olduğunu 

ifade edenler 1.855 kat daha fazla iken; sağlık olarak belirtenler için 

0.797 kat; sevgi olarak belirtenler için ise 0.778 kat daha azdır. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını iş olarak 

belirtenler için 1.778 kat; para olarak belirtenler için 1.876 kat daha 

fazla iken; sağlık olarak ifade edenler için 0.689 kat daha düşüktür. 
 

Son olarak çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığının, mutluluk veren değerin para 

olduğunu ifade edenler için 3.871 kat daha fazla olduğu bulgusu elde 

edilmiştir.  Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde mutluluk değeri 
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önceliği para ve iş olanların daha mutsuz iken sevgi ve sağlık olanların 

daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür.  Ayrıca mutluluk 

değerini para olarak görenlerin çok mutsuz olma olasılıklarının yüksek 

olduğu sonucuna varılabilmektedir. 
 

Gelir: Paralellik varsayımının geçerli olmadığı temel sınıfın en düşük 

gelir grubu olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 

gelir grubu için istatistiki olarak anlamlı değil iken, düzey 3 gelir grubu 

için 0.762 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.718 kat, düzey 5 gelir grubu 

için 0.661 kat, düzey 6 gelir grubu için 0.322 kat daha azdır.  Çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.690 kat, 

düzey 3 gelir grubu için 0.566 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.477 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.378 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.231 kat 

daha azdır.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 

0.693 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.531 kat, düzey 4 gelir grubu için 

0.379 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.371 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.290 kat daha azdır. 
 

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde gelirin artmasının kişilerin 

mutlulukları üzerinde pozitif bir etki yarattığını ancak bu etkinin düşük 

gelir grupları için daha büyük oranda olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
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Sağlık: Paralellik varsayımının geçerli olduğu temel sınıfın sağlık 

hizmetinden yararlananların oluşturduğu bu değişken için, bir üst düzey 

mutluluk kategorisine geçme olasılığı 0.875 daha azdır. Dolayısıyla 

sağlık hizmeti almamış olanların daha sağlıklı olduğu ve daha mutlu 

olduklarını ifade etmek mümkündür. 
 

3.7. 2011 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2011 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır. 
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu bu değişken için kadınların, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.776 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı 0.776 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.722 kat 

daha düşüktür. 
 

Yaş: Katsayılar istatistiki olarak anlamlı değildir. 
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Tablo 9: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2011 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.254* 0.776* -0.253* 0.776* -0.325* 0.722* 0.139 1.150 

Yaş 0.003 1.003 0.002 1.002 0.002 1.002 0.011 1.011 

Evli (temel=bekar) -0.555* 0.574* -0.462* 0.630* -0.733* 0.481* -0.860* 0.423* 

Dul  -0.260 0.771 -0.216 0.806 -0.498* 0.608* -1.264* 0.283* 

Boşanmış  0.770 2.159 0.534* 1.706* 0.854* 2.348* 0.772** 2.165** 

Ayrı yaşayan  15.397 4861483 0.407 1.503 0.926* 2.525* 1.000 2.719 

Okuma bilen (okula gitmemiş) -0.288 0.750 -0.058 0.943 -0.110 0.896 0.412 1.510 

İlkokul -0.204 0.816 0.021 1.021 -0.275* 0.759* -0.340 0.711 

İlköğretim -0.776* 0.460* -0.629* 0.533* -1.493* 0.225* -0.469 0.625 

Ortaokul& Teknik ortaokul -0.467* 0.627* -0.023 0.977 -0.153 0.858 0.170 1.185 

Genel lise -0.494* 0.610* -0.101 0.904 -0.461* 0.631* -0.338 0.714 

Meslek&Teknik lise -0.474* 0.623* -0.021 0.979 -0.373** 0.689 -0.436 0.647 

Yüksekokul -0.388 0.679 0.029 1.029 -0.466** 0.628** -1.616 0.199 

Üniversite -0.290 0.748 -0.101 0.904 -0.529* 0.589* -1.221** 0.295** 

Yüksek lisans/ doktora -0.584 0.558 0.056 1.058 -0.147 0.863 0.820 2.270 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.262 1.299 0.089 1.093 -0.044 0.957 -0.158 0.854 

Ebeveynler -0.778** 0.459** -0.007 0.993 -0.564** 0.569*** -0.685 0.504 

Arkadaşlar -0.090 0.914 -0.398 0.672 -1.118* 0.327* -16.407 0.000 

Yeğenler 15.491 5343341 -0.008 0.992 0.059 1.060 -0.122 0.885 

Torunlar 0.735 2.085 0.002 1.002 -0.380 0.684 -0.463 0.630 

Eş -0.815* 0.443* -0.682* 0.506* -0.865* 0.421* -0.550 0.577 

Bütün aile -0.242 0.785 -0.556* 0.573* -0.919* 0.399* -1.358* 0.257* 

Diğerleri -0.675 0.509 0.480 1.616 0.403 1.497 0.070 1.073 

İş (temel=success) 0.558 1.747 0.467* 1.596* 0.874* 2.397* 0.900** 2.459** 

Sağlık 0.508* 1.662* -0.315* 0.730* 0.109 1.115 -0.481 0.618 

Sevgi 0.106 1.112 -0.328* 0.720* -0.016 0.984 -0.303 0.739 

Para 1.276* 3.581* 0.552* 1.737* 1.244* 3.469* 0.811** 2.250** 

Diğer 0.293 1.340 0.417 1.517 0.851* 2.342* 0.703 2.021 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.610* 0.543* -0.218* 0.804* -0.408* 0.665* 0.017 1.018 

Düzey 3 -0.759* 0.468* -0.492* 0.611* -0.754* 0.470* -0.373 0.689 

Düzey 4 -0.912* 0.402* -0.641* 0.527* -0.932* 0.394* -0.618** 0.539** 

Düzey 5 -1.162* 0.313* -0.973* 0.378* -0.991* 0.371* -0.841 0.431 

Düzey 6 -1.327* 0.265* -1.125* 0.325* -1.736* 0.176* -0.723 0.486 

Sağlık (temel=evet) -0.157 0.855 -0.216* 0.806* -0.318* 0.728* -0.139 0.870 

sabit 3.788* 44.164* 1.088* 2.969* -0.126 0.881 -2.183* 0.113* 

LR chi2 906.10 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.0527 

Log likelihood -8136.181 

AIC 16552.36 

BIC 17517.85 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Medeni durum: Temel sınıfın bekar kişiler olduğu bu değişken için 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı evlilerde 0.574 kat daha azdır. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı evlilerde 0.630 kat daha düşükken, 

boşanmış kişilerde 1.706 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı evlilerde 0.481 kat, dullarda 0.608 kat daha düşük iken; 

boşanmış kişilerde 2.348 kat ve ayrı yaşayanlarda 2.525 kat daha 

fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı evlilerde 0.423 kat, dullarda 

0.283 kat daha düşük iken; boşanmışlarda 2.165 kat daha fazladır. Tüm 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, evli ve dulların bekarlara göre 

daha mutlu iken; boşanmış ve ayrı yaşayanların daha mutsuz olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenler olduğu bu 

değişken için; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı ilköğretim mezunları için 

0.460, genel ve mesleki ortaokul mezunları için 0.627, genel lise 

mezunları için 0.610, meslek ve teknik lise mezunları için 0.623 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı ilköğretim mezunları 

için 0.533 kat daha düşüktür.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde olması olasılığı ilkokul 

mezunları için 0.759, ilköğretim mezunları için 0.225, genel lise 
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mezunları için 0.631, meslek ve ticaret lisesi mezunları için 0.689, 

meslek yüksek okulu mezunları için 0.628, üniversite mezunları için 

0.589 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı 

üniversite mezunları için 0.295 kat daha azdır. Tüm sonuçlar birlikte 

değerlendirildiğinde üniversite mezunlarının çok mutsuz olma 

olasılıklarının düşük olduğunu ve eğitimin çok mutsuz ve mutsuz 

kategorilerinde olma olasılığını azalttığını ifade etmek mümkündür.  
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk kaynağının kendisi 

olduğunu ifade edenlerin oluşturduğu bu değişken için; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade 

edenlerde 0.459 kat, eşim olarak ifade edenlerde ise 0.443 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını eşi olarak 

ifade edenlerde 0.506 kat, bütün aile olarak ifade edenlerde 0.573 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı 

ebeveynlerim diyenler için 0.569 kat, eşim diyenler için 0.421 kat, 

arkadaşım diyenler için 0.327 kat ve bütün ailem diyenlerin 0.399 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını bütün 

aile olarak ifade edenlerde 0.257 kat daha düşüktür. Tüm sonuçlar 

birlikte değerlendirildiğinde, mutluluk kaynağını bütün ailesi olarak 

ifade edenlerin çok mutsuz olma olasılıklarının düşük iken; mutluluk 
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kaynağını kendisi yerine ebeveyni, eşi ve arkadaşı gören bireylerin daha 

mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın başarı olduğu bu kategorik 

değişken için; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı mutluluk kaynağı değerini 

sağlık olarak ifade edenlerde 1.662 kat, para olarak ifade edenlerde 

3.581 kat daha fazladır. Mutluluk kaynağını sağlık olarak ifade 

edenlerin çok mutlu kategorisine girme olasılıklarının düşük olması 

ilginç bir bulgudur. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, mutluluk 

kaynağı değerini iş olarak belirtenler için 1.596 kat, para olarak 

belirtenler için 1.737 kat daha fazla iken; sağlık olarak belirtenler için 

0.730 kat, sevgi olarak belirtenler için 0.720 kat daha azdır. Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı, mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenlerde 2.397 

kat, para olarak ifade edenlerde 3.469 kat ve diğer olarak ifade 

edenlerde 2.342 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı, 

mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenler için 2.459 kat, para olarak 

ifade edenler için 2.250 kat daha fazladır. Elde edilen tüm sonuçlar 

birlikte değerlendirildiğinde, mutluluk değerini para ve iş olarak gören 

kişilerin daha az mutlu olduklarını ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Temel sınıfın en düşük gelir grubu olduğu bu değişken için; çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.543 kat, 
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düzey 3 gelir grubu için 0.468 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.402 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.313 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.265 kat 

daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.804 

kat, düzey 3 gelir grubu için 0.611 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.527 

kat, düzey 5 gelir grubu için 0.378 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.325 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 

0.665 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.470 kat, düzey 4 gelir grubu için 

0.394 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.371 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.176 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı düzey 4 gelir grubu 

için 0.539 kat azdır. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde gelirdeki 

artışın mutsuzlaşma olasılığını azalttığını ifade etmek mümkündür. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlanma durumunu ifade 

ettiği bu kategorik değişken için; çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığının 

sağlık hizmeti almayanlarda 0.806 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığının 0.728 kat daha az olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
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3.8. 2011 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

Tablo 10: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2011 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.258* 0.773* -0.258* 0.773 -0.258* 0.773* -0.258* 0.773* 

Yaş 0.003 1.003 0.003 1.003 0.003 1.003 0.003 1.003 

Evli (temel=bekar) -0.559* 0.572* -0.465* 0.628 -0.721* 0.486* -0.769* 0.463 

Dul  -0.263 0.769 -0.221 0.802 -0.495* 0.610* -1.029* 0.357* 

Boşanmış  0.782 2.186 0.535* 1.708 0.846* 2.330* 0.879* 2.408* 

Ayrı yaşayan  15.385 4802355 0.407 1.503 0.947* 2.577* 1.101 3.007 

Okuma bilen (okula gitmemiş) -0.289 0.749 -0.059 0.943 -0.086 0.917 0.289 1.335 

İlkokul -0.203 0.816 0.021 1.021 -0.255* 0.775* -0.521* 0.594* 

İlköğretim -0.780* 0.458* -0.628* 0.534 -1.463* 0.232* -0.851 0.427 

Ortaokul& Teknik ortaokul -0.470* 0.625* -0.025 0.976 -0.121 0.886 -0.047 0.954 

Genel lise -0.497* 0.608* -0.101 0.903 -0.426* 0.653* -0.545 0.580 

Meslek&Teknik lise -0.479* 0.620* -0.021 0.979 -0.333 0.717 -0.701 0.496 

Yüksekokul -0.392 0.676 0.028 1.029 -0.425 0.654 -1.875** 0.153*

Üniversite -0.297 0.743 -0.102 0.903 -0.495* 0.610* -1.462* 0.232* 

Yüksek lisans/ doktora -0.593 0.553 0.051 1.052 -0.096 0.909 0.433 1.543 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.260 1.296 0.085 1.089 -0.058 0.944 -0.015 0.985 

Ebeveynler -0.77** 0.461** -0.012 0.988 -0.57** 0.566** -0.680 0.507 

Arkadaşlar -0.100 0.905 -0.402 0.669 -1.092* 0.335* -16.574 0.000 

Yeğenler 15.492 534540 -0.015 0.985 0.033 1.034 0.104 1.110 

Torunlar 0.736 2.088 -0.004 0.996 -0.382 0.683 -0.224 0.799 

Eş -0.817* 0.442* -0.685* 0.504 -0.859* 0.424* -0.515 0.598 

Bütün aile -0.243 0.785 -0.560* 0.571 -0.917* 0.400* -1.331* 0.264* 

Diğerleri -0.685 0.504 0.469 1.599 0.391 1.479 0.213 1.237 

İş (temel=success) 0.557 1.745 0.468* 1.597 0.875* 2.400* 0.918** 2.504*

Sağlık 0.504* 1.656* -0.315* 0.730 0.106 1.112 -0.388 0.679 

Sevgi 0.102 1.107 -0.328* 0.721 -0.022 0.978 -0.233 0.792 

Para 1.272* 3.568* 0.550* 1.733 1.236* 3.441* 0.870* 2.388* 

Diğer 0.287 1.332 0.416 1.516 0.846* 2.330* 0.830 2.293 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.614* 0.541* -0.218* 0.804 -0.405* 0.667* 0.020 1.020 

Düzey 3 -0.760* 0.468* -0.492* 0.611 -0.749* 0.473* -0.358 0.699 

Düzey 4 -0.915* 0.401* -0.640* 0.527 -0.928* 0.395* -0.588** 0.555 

Düzey 5 -1.161* 0.313* -0.973* 0.378 -0.991* 0.371* -0.725 0.484 

Düzey 6 -1.332* 0.264* -1.125* 0.325 -1.731* 0.177* -0.601 0.548 

Sağlık (temel=evet) -0.216* 0.806* -0.216* 0.806 -0.216* 0.806* -0.216* 0.806* 

sabit 3.828* 45.993* 1.093* 2.982 -0.235 0.791 -1.634* 0.195* 

LR chi2 880.21 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.0523 

Log likelihood -8140.261 

AIC 16542.52 

BIC 17445.94 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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2011 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımı sağlandığı bu değişken için, kadınların 

erkeklere göre bir üst düzeydeki mutluluk düzeyinde olmaları 

olasılığının 0.773 kat daha düşük olduğunu yani kadınların daha mutlu 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Yaş: Bu değişken için paralellik varsayımı sağlanmasına rağmen 

istatistiki olarak anlamlı katsayı bulunmadığı için değerlendiril-

memektedir. 

 

Medeni durum: Paralellik varsayımının sağlanmadığı ve referans 

grubun bekar kişiler olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı evli insanların 0.572 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı evlilerde 0.628 kat daha az iken; boşanmış kişilerde 

1.708 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, evlilerde 

0.486 kat, dullarda 0.610 kat daha az iken; boşananlarda 2.330 kat, ayrı 

yaşayanlarda ise 2.577 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması 

olasılığı, evlilerde 0.463 kat, dullarda 0.357 kat daha az iken; 

boşananlarda 2.408 kat daha fazladır. Tüm bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde; evli ve dulların bekarlara kıyasla daha mutlu iken, 
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boşanmış ve ayrı yaşayanların daha mutsuz olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımın sağlanmadığı ve temel sınıfın 

okuma yazma bilmeyenlerin oluşturduğu bu değişken için; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı ilköğretim mezunları için 0.458 kat, genel ve 

mesleki ortaokul mezunları için 0.625 kat, genel lise mezunları için 

0.608 kat ve mesleki ve teknik lise mezunları için 0.620 kat daha azdır. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı ilköğretim mezunları için 0.534 kat 

daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı ilkokul mezunları için 0.775 

kat, ilköğretim mezunları için 0.232 kat, genel lise mezunları için 0.653 

kat, üniversite mezunları için 0.610 kat daha düşüktür. Çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alması olasılığı, ilkokul mezunları için 0.594 kat, meslek yüksek okulu 

mezunları için 0.153 kat, üniversite mezunları için 0.232 kat daha azdır. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımın geçerli olmadığı 

temel sınıfın mutluluk kaynağını kendi olarak gören bireylerin 

oluşturduğu bu kategorik değişken için; çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 

mutluluk kaynağının ebeveynleri olduğunu ifade edenler için 0.461, eşi 

olduğunu ifade edenler için 0.442 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı, mutluluk kaynağını eşi olarak görenler için 0.504 kat, 
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bütün aile olarak görenler için 0.571 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu 

ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı, mutluluk kaynağını ebeveyn olarak ifade edenler için 

0.566 kat, arkadaş olarak ifade edenler için 0.335 kat, eş olarak ifade 

edenler için 0.424 kat ve tüm aile olarak ifade edenler için 0.400 kat 

daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı, mutluluk kaynağını tüm aile 

olarak ifade edenler için 0.264 kat daha azdır. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlanmadığı ve 

referans sınıfın başarı olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı sağlık için 1.656 kat, para için 1.272 kat daha fazladır. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı değerinin iş 

olduğunu ifade edenler için 1.597 kat, para olduğunu ifade edenler için 

1.733 kat daha fazla iken; sağlık olduğunu ifade edenler için 0.730, 

sevgi olduğunu ifade edenler için 0.721 kat daha azdır. Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı mutluluk değerini iş olarak tanımlayanlar için 2.400 

kat, para olarak tanımlayanlar için 3.441 kat, diğer olarak tanımlayanlar 

için 2.330 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı iş 

olarak tanımlayanlar için 2.504 kat, para olarak tanımlayanlar için 

2.388 kat daha fazladır. 
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Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde genel olarak mutluluk 

kaynağı değerini sağlık ve sevgi olarak ifade edenlerin daha mutlu iken; 

öncelikli değerinin iş ve para olarak ifade edenlerin daha mutsuz 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

Gelir: En düşük gelir grubunun temel sınıf olarak ifade edildiği bu 

değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı düzey 2 gelir grubu için 

0.541 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.468 kat, düzey 4 gelir grubu için 

0.401 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.313 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.264 kat azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu 

için 0.804 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.611 kat, düzey 4 gelir grubu 

için 0.527 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.378 kat ve düzey 6 gelir grubu 

için 0.325 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir 

grubu için 0.667 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.473 kat, düzey 4 gelir 

grubu için 0.395 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.371 kat ve düzey 6 gelir 

grubu için 0.177 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı düzey 

4 gelir grubu için 0.555 kat daha azdır. Tüm bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde gelirin artmasının mutluluğu arttırdığını ifade 

etmek mümkündür.  
 

Sağlık: Paralellik varsayımın geçerli olduğu referans sınıfın sağlık 

hizmetinden yararlanmak olduğu bu değişken için bir üst düzeye geçiş 

olasılığı yani daha mutsuzlaşma olasılığı 0.806 kat daha azdır. 
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Dolayısıyla sağlık hizmetinden yararlanmayanların daha sağlıklı 

olduğu düşünülerek, sağlığın mutluluk üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

3.9. 2012 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2012 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır.  
 

Cinsiyet: Erkeğin temel sınıf olduğu bu değişken için kadının, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.840 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı 0.809 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.715 kat 

daha azdır. Dolayısıyla kadınların daha mutlu olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Yaş: İstatistiki olarak anlamlı bulgular değerlendirildiğinde; yaşın 

artmasıyla çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığının 1.008 kat daha fazla 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Tablo 11: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
Generalized Ordered Logit (npl) Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.17** 0.840** -0.212* *0.809 -0.34* 0.715* -0.014 0.986 

Yaş 0.008* 1.008* 0.002 1.002 0.004 1.004 0.000 1.000 

Evli (temel=bekar) -0.492* 0.611* -0.208* 0.812* -0.53* 0.586* -0.241 0.786 

Boşanmış 0.328 1.388 0.615* 1.849* 0.827* 2.287* 0.541 1.717 

Dul -0.239 0.788 0.120 1.127 0.022 1.022 0.537 1.711 

Bilinmeyen 0.000 1.000 14.807 2694805 -14.39 0.000 0.000 1.000 

İlkokul(Temel=Okumayan) -0.301* 0.740* -0.032 0.968 -0.165 0.848 0.244 1.277 

İlköğretim&OrtaokulS. -0.579* 0.561* -0.018 0.982 -0.055 0.946 0.118 1.126 
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Genel&Teknik lise -0.632* 0.532* -0.079 0.924 -0.209 0.811 0.393 1.482 

2&3yıllıkYüksekokul -0.331 0.718 -0.029 0.972 -0.229 0.795 0.344 1.410 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.39** 0.677** -0.171 0.843 -0.4** 0.674** -0.098 0.907 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.57** 0.565** -0.49** 0.613** -0.728 0.483 0.445 1.561 

Doktora 0.668 1.950 -0.257 0.774 -0.452 0.637 -14.773 0.000 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.773* 2.167* -0.028 0.972 0.113 1.120 0.308 1.361 

Ebeveynler 0.182 1.200 -0.091 0.913 -0.404 0.668 -0.741 0.477 

Arkadaşlar 0.598 1.818 0.166 1.181 0.070 1.073 0.038 1.039 

Yeğenler 0.112 1.118 1.409** 4.091** 0.333 1.395 -14.199 0.000 

Torunlar 0.213 1.237 -0.529* 0.589* -0.134 0.874 0.585 1.796 

Eş -0.209 0.812 -0.990* 0.371* -0.191 0.826 -0.073 0.930 

Bütün aile 0.243 1.275 -0.688* 0.502* -0.66* 0.514* -0.483 0.617 

Diğerleri 1.493 4.453 -0.002 0.998 0.556 1.744 0.854 2.349 

İş (temel=success) 0.327 1.387 0.362* 1.436* 0.909* 2.482* 0.722 2.058 

Sağlık 0.170 1.185 -0.054 0.948 -0.085 0.918 0.028 1.029 

Sevgi -0.179 0.836 0.085 1.089 0.256 1.292 0.302 1.353 

Para 0.216 1.241 0.373* 1.452* 0.748* 2.112* 1.033* 2.811* 

Diğer 0.478 1.612 0.144 1.155 0.115 1.122 0.801 2.227 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.130 0.878 -0.329* 0.719* -0.57* 0.563* -0.931* 0.394* 

Düzey 3 -0.339* 0.713* -0.604* 0.546* -0.72* 0.489* -0.4** 0.674** 

Düzey 4 -0.189 0.828 -0.564* 0.569* -0.779* 0.459* -1.406* 0.245* 

Düzey 5 -0.521* 0.594* -0.645* 0.525* -0.959* 0.383* -1.445* 0.236* 

Düzey 6 -0.776* 0.460* -0.903* 0.405* -1.391* 0.249* -1.532* 0.216* 

Sağlık (temel=evet) 0.092 1.096 -0.143* 0.867* -0.104 0.901 0.071 1.074 

sabit 2.833* 17.005* 0.779* 2.178* -0.766* 0.465* -3.405* 0.033* 

LR chi2 852.37 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.046 

Log likelihood -8886.278 

AIC 18032.56 

BIC 18939.45 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar kişilerden oluştuğu bu kategorik 

değişken için, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı evliler için 0.611 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.812 kat daha az 

iken boşanan kişiler için 1.849 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve 

orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 
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olasılığı evliler için 0.586 kat az iken; boşananlar için 2.287 kat daha 

fazladır. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde evlilerin çok mutlu 

kategorisinde yer alma olasılıklarının yüksek iken; evlilerin bekar 

kişilere göre daha mutlu, boşanan kişilerin ise daha mutsuz olduğu 

şeklinde bir genelleme yapmak mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Okuma yazma bilmeyenlerin referans sınıf olduğu bu 

değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, ilkokul mezunları için 

0.740 kat, ilköğretim ve ortaokul mezunları için 0.561 kat, genel ve 

mesleki lise mezunları için 0.532 kat, 4 yıllık üniversite mezunları için 

0.677 kat ve yüksek lisans mezunları için 0.565 kat daha azdır. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı yüksek lisans ve doktoradan mezun 

olanlar için 0.613 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 4 yıllık meslek yüksek okulu ya da üniversitelerden mezun 

olanlar için 0.674 kat daha azdır. 
 

2012 yılı için elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde özellikle 

yüksek öğretim düzeylerinden mezun olanların diğer eğitim gruplarına 

kıyasla daha mutlu olduklarını ifade etmek mümkündür.  
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk kaynağını kendisi 

olarak ifade edenlerin oluşturduğu bu kategorik değişken için, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını çocukları olarak 
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ifade edenler için 2.167 kat fazladır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

mutluluk kaynağını yeğenleri olarak ifade edenler için 4.091 kat fazla 

iken; torunları olarak ifade edenlerde için 0.589 kat, eşi olarak ifade 

edenlerde 0.371 kat ve tüm aile olarak ifade edenlerde 0.502 kat daha 

azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, mutluluk kaynağını tüm 

aile olarak ifade edenlerde 0.514 kat daha azdır. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfı mutluluk kaynağı değerinin 

başarı olduğunu ifade edenlerin oluşturduğu bu değişken için, çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı iş olanlar için 1.436 

kat, para olarak ifade edenler için 1.452 kat daha fazladır. Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı mutluluk kaynağı değerini iş olarak ifade edenler 

için 2.482 kat, para olarak ifade edenler için 2.112 kat fazladır. Elde 

edilen istatistiki olarak anlamlı bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 

mutluluk kaynağını iş ve para olarak ifade edenlerin daha mutsuz 

olduklarını ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Referans sınıfın en düşük gelir grubu olduğu bu değişken için, 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 3 gelir grubu için 0.713 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.594 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.460 kat 

daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.719 
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kat, düzey 3 gelir grubu için 0.546 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.569 

kat, düzey 5 gelir grubu için 0.525 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.405 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 

0.563 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.489 kat, düzey 4 gelir grubu için 

0.459 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.383 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.249 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu 

için 0.394 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.674 kat, düzey 4 gelir grubu 

için 0.245 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.236 kat ve düzey 6 gelir grubu 

için 0.216 kat daha azdır. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlananlar olduğu bu 

kategorik değişken için, çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.867 kat azdır. 

Sağlık hizmeti almamış olanların daha mutlu olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
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3.10. 2012 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

Tablo 12: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
Generalized Ordered Logit (pl) Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.180* 0.835* -0.219* 0.803* -0.306* 0.736 -0.047 0.954 

Yaş 0.011* 1.011* 0.001 1.001 0.003 1.003 0.003 1.003 

Evli (temel=bekar) -0.299* 0.742* -0.299* 0.742* -0.299* 0.742 -0.299* 0.742* 

Boşanmış 0.685* 1.983* 0.685* 1.983* 0.685* 1.983 0.685* 1.983* 

Dul 0.068 1.070 0.068 1.070 0.068 1.070 0.068 1.070 

Not known 0.409 1.505 0.409 1.505 0.409 1.505 0.409 1.505 

İlkokul(Okumayan) -0.079 0.924 -0.079 0.924 -0.079 0.924 -0.079 0.924 

İlköğretim&OrtaokulS. -0.115 0.891 -0.115 0.891 -0.115 0.891 -0.115 0.891 

Genel&Teknik lise -0.183* 0.833* -0.183* 0.833* -0.183* 0.833 -0.183* 0.833* 

2&3yıllıkYüksekokul -0.086 0.917 -0.086 0.917 -0.086 0.917 -0.086 0.917 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.21** 0.811** -0.209** 0.811* -0.209** 0.811 -0.21** 0.811*

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.480* 0.619* -0.480* 0.619* -0.480* 0.619 -0.480* 0.619* 

Doktora -0.132 0.877 -0.132 0.877 -0.132 0.877 -0.132 0.877 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.081 1.085 0.081 1.085 0.081 1.085 0.081 1.085 

Ebeveynler -0.143 0.867 -0.143 0.867 -0.143 0.867 -0.143 0.867 

Arkadaşlar 0.220 1.246 0.220 1.246 0.220 1.246 0.220 1.246 

Yeğenler 0.825 2.282 0.825 2.282 0.825 2.282 0.825 2.282 

Torunlar -0.37** 0.690** -0.370** 0.690* -0.370** 0.690 -0.37** 0.690*

Eş -0.856* 0.425* -0.856* 0.425* -0.856* 0.425 -0.856* 0.425* 

Bütün aile -0.580* 0.560* -0.580* 0.560* -0.580* 0.560 -0.580* 0.560* 

Diğerleri 0.322 1.380 0.322 1.380 0.322 1.380 0.322 1.380 

İş (temel=success) 0.503* 1.654* 0.503* 1.654* 0.503* 1.654 0.503* 1.654* 

Sağlık -0.010 0.990 -0.010 0.990 -0.010 0.990 -0.010 0.990 

Sevgi 0.056 1.058 0.056 1.058 0.056 1.058 0.056 1.058 

Para 0.489* 1.631* 0.489 1.631 0.489* 1.631 0.489* 1.631 

Diğer 0.213 1.237 0.213 1.237 0.213 1.237 0.213 1.237 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.134 0.874 -0.311* 0.733* -0.613* 0.542 -0.949* 0.387* 

Düzey 3 -0.376* 0.686* -0.580* 0.560* -0.741* 0.477 -0.303 0.739 

Düzey 4 -0.217 0.805 -0.539* 0.583* -0.838* 0.433 -1.375* 0.253* 

Düzey 5 -0.550* 0.577* -0.625* 0.536* -1.028* 0.358 -1.396* 0.248* 

Düzey 6 -0.755* 0.470* -0.885* 0.413* -1.520* 0.219 -1.532* 0.216* 

Sağlık (temel=evet) -0.01** 0.907** -0.097** 0.907* -0.097* 0.907 -0.10** 0.907*

sabit 3.167* 23.743* 0.776* 2.173* -0.920* 0.398 -2.831* 0.059* 

LR chi2 676.20 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.0373 

Log likelihood -8964.926 

AIC 18043.85 

BIC 18441.49 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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2012 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımının geçerli olmadığı temel sınıfın erkek 

olduğu bu değişken için kadınların, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.835 kat; 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.803 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 0.736 kat daha azdır. Dolayısıyla kadınların daha mutlu 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Yaş: Paralellik varsayımının geçerli olmadığı bu değişken için yaşın 

artması, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığını 1.011 kat arttırmaktadır. Yaşın 

artmasının çok mutlu olma olasılığını azalttığını ifade etmek 

mümkündür. 
 

Medeni durum: Paralellik varsayımı geçerli olduğu temel sınıfın bekar 

kişilerden oluştuğu bu kategorik değişken için; evli olmak bir üst sınıfa 

çıkma yani daha mutsuz olma olasılığını 0.742 azaltırken, boşanmış 

olmak 1.983 kat arttırmaktadır. Evlilerin daha mutlu, boşanmış kişilerin 

daha mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlandığı, referans sınıfın 

okuma yazma bilmeyenlerin olduğu bu değişken için; bir üst kategoriye 
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geçme yani daha mutsuzlaşma olasılığı genel ve meslek lisesi mezunları 

için 0.833 kat, 4 yıllık okullardan (üniversite ya da yüksek okullardan) 

mezun olanlar için 0.811 kat ve yüksek lisans mezunları için 0.619 kat 

daha azdır. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımının sağlandığı, 

mutluluk kaynağını kendisi olarak ifade edenlerin temel sınıf olduğu bu 

değişken için, bir üst kategoriye geçme yani mutsuzlaşma olasılığı 

mutluluk kaynağının torunları olduğunu ifade edenler için 0.690 kat, eş 

olarak ifade edenler için 0.425 kat, tüm aile olarak ifade edenler için ise 

0.560 kat daha düşüktür. Dolayısıyla mutluluk kaynağını torunları, tüm 

ailesi ve eşleri olarak gören kişilerin daha mutlu olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 

 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının geçerli olduğu 

temel sınıfı mutluluk kaynağı değerini başarı olarak ifade edenlerin 

bireylerin oluşturduğu bu kategorik değişken için; bir üst kategoriye 

geçme yani mutsuzlaşma olasılığı, mutluluk kaynağını iş olarak ifade 

edenler için 1.654 kat ve para olarak ifade edenler için 1.631 kat daha 

fazladır. Dolayısıyla mutluluk kaynağı değerini iş ve para olarak gören 

kişilerin daha mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Referans sınıfın en düşük gelir grubunu temsil eden düzey çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, gelir grubu olduğu bu kategorik 

değişken için paralellik varsayımı sağlanmamıştır. Çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı, düzey 3 gelir grubu için 0.686 kat, düzey 5 gelir 
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grubu için 0.577 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.470 kat daha azdır. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.733 kat, 

düzey 3 gelir grubu için 0.560 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.583 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.536 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.413 kat 

daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 

0.542 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.477 kat, düzey 4 gelir grubu için 

0.433 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.358 kat ve düzey 6 gelir grubu için 

0.219 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu 

için 0.387 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.253 kat, düzey 5 gelir grubu 

için 0.248 kat ve düzey 6 gelir grubu için 0.216 kat daha azdır. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının sağlandığı, temel sınıfın sağlık 

hizmetinden yararlanmayanların olduğu bu değişken için, bir üst 

kategoriye geçme ya da mutsuzlaşma olasılığı 0.907 daha düşüktür. 

Dolayısıyla sağlık hizmetinden yararlanmamış olan kişilerin daha 

mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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3.11. 2013 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

Tablo 13: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2013  Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.077* 0.926 -0.218* 0.804 -0.244* 0.783* -0.143* 0.867* 

Yaş 0.016* 1.016 0.003* 1.003 0.015* 1.015* 0.008* 1.008* 

Evli (temel=bekar) -0.397* 0.672 -0.184* 0.832 -0.355* 0.701* -0.331* 0.718* 

Boşanmış 0.284* 1.328 0.678* 1.970 0.794* 2.213* 0.936* 2.550* 

Dul -0.074 0.928 0.064 1.066 0.155* 1.167* 0.146 1.157 

İlkokul(Okumayan) 0.059* 1.060 -0.002 0.998 0.011 1.011 0.000 1.000 

2&3yıllıkYüksekokul 0.056 1.057 -0.045 0.956 0.135* 1.145* 0.079 1.082 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite 0.122* 1.130 -0.015 0.985 -0.006 0.994 -0.046 0.955 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.089 0.915 0.079 1.082 0.113 1.120 0.203 1.225 

Genel ortaokul 0.026 1.026 -0.014 0.986 -0.015 0.985 0.000 1.000 

Mesleki & teknik ortaokul 0.011 1.011 0.049 1.050 0.300* 1.350* 0.361* 1.435*

İlköğretim 0.141* 1.151 0.041 1.042 0.015 1.015 -0.006 0.994 

Genel lise -0.017 0.984 -0.015 0.985 -0.013 0.987 0.046 1.047 

Meslek ve teknik lise 0.059 1.061 0.036 1.036 -0.074 0.928 -0.009 0.991 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.500* 1.650 0.215* 1.240 0.032 1.032 -0.047 0.954 

Ebeveynler -0.054 0.947 -0.129* 0.879 -0.270* 0.763* -0.453* 0.636* 

Arkadaşlar -0.057 0.945 0.105 1.111 -0.20** 0.819* -0.38** 0.680*

Yeğenler 0.448 1.565 0.548* 1.729 0.182 1.199 -0.130 0.878 

Torunlar -0.065 0.937 0.009 1.009 -0.084 0.919 -0.064 0.938 

Eş -0.608* 0.544 -0.717* 0.488 -0.706* 0.494* -0.738* 0.478* 

Bütün aile -0.029 0.971 -0.458* 0.633 -0.757* 0.469* -1.083* 0.339* 

Diğerleri -0.233** 0.792 0.283* 1.327 0.571* 1.771* 0.791* 2.205* 

İş (temel=success) 0.312* 1.366 0.278* 1.321 0.817* 2.264* 0.969* 2.635* 

Sağlık 0.052 1.053 -0.207* 0.813 -0.080 0.923 0.037 1.038 

Sevgi -0.218* 0.804 -0.166* 0.847 -0.057 0.944 0.150 1.162 

Para 0.371* 1.450 0.688* 1.989 1.179* 3.252* 1.30* 3.670* 

Diğer -0.153** 0.858 0.019 1.019 0.273* 1.314* 0.431* 1.539* 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.009 1.009 0.041* 1.042 0.002 1.002 0.024 1.024 

Düzey 3 -0.012 0.988 -0.015 0.985 0.002 1.002 0.022 1.022 

Düzey 4 0.007 1.007 0.014 1.014 -0.029 0.971 -0.067 0.935 

Düzey 5 0.020 1.021 -0.006 0.994 -0.057 0.945 -0.14** 0.870*

Sağlık (temel=evet) -0.095* 0.909 -0.188* 0.829 -0.124* 0.883* -0.050 0.951 

sabit 1.849* 6.353 0.211* 1.235 -2.065* 0.127* -3.266* 0.038* 

LR chi2 7376.24 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.029 

Log likelihood -121996.2 

AIC 244256.3 

BIC 245516.3 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

2013 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 13’te yer almaktadır.  



92 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Referans sınıfın erkek olduğu bu değişken için kadınların, 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.926 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı  0.804 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.783 kat; 

çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alması olasılığı 0.867 kat daha düşüktür. Kadınların 

daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Yaş: Yaşın artması çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde olma olasılığını 1.016 kat; çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

olma olasılığını 1.003 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde olma olasılığını 1.015 kat; çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde olma olasılığını 1.008 kat arttırmaktadır.  Bireyin yaşının 

artmasının mutluluk oranını düşürdüğünü ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar kişilerden oluştuğu bu kategorik 

değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.672 kat daha 

düşük iken; boşanmış kişilerde 1.328 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı evliler için 0.832 kat daha az iken; boşanmışlarda 
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1.970 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 

0.701 daha düşükken; boşanmış kişilerde 2.213 kat ve dul kişilerde 

1.167 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı 

evliler için 0.718 kat daha düşük iken; boşanmış kişilerde 2.550 kat 

daha yüksektir. 
 

Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenlerden oluştuğu 

bu kategorik değişken için, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, ilkokul 

mezunları için 1.060 kat, üniversite mezunları için 1.130 kat ve 

ilköğretim mezunları için 1.151 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu 

ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı, 2-3 yıllık üniversite mezunları için 1.145 kat, meslek 

ve teknik ortaokul mezunları için 1.145 daha yüksektir. Çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığı meslek ve teknik ortaokul mezunları için 1.435 kat daha 

yüksektir.  Elde edilen bulgular, 2013 yılından önceki eğitim durumu 

sonuçları ile karşılaştırıldığında katsayı işaretlerinin pozitife dönmüş 

olması oldukça ilginçtir. Beklentilerin aksine 2013 yılında, eğitim 

seviyesinin yükselmesi kişiye mutluluk yerine mutsuzluk vermektedir. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Referans sınıfın mutluluk kaynağını kendi 

olarak gören bireylerin oluşturduğu bu değişken için, çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı mutluluk kaynağını çocukları olarak görenler için 
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1.650 kat daha fazla iken; eşleri olarak görenler için 0.544 kat ve 

diğerleri olarak görenler için 0.792 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı mutluluk kaynağını çocukları olduğunu ifade edenler 

için 1.240 kat, yeğenleri olarak görenler için 1.729 kat, diğerleri olarak 

görenler için 1.327 kat daha yüksek iken; ebeveynleri olarak görenler 

için 0.879 kat, eşi olarak görenler için 0.488 kat ve tüm aileleri olarak 

görenler için 0.633 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade edenler için 0.763 

kat, arkadaşları olarak ifade edenler için 0.819 kat, eşi olarak ifade 

edenler için 0.494 kat, tüm aile olarak ifade edenler için 0.469 kat daha 

düşük iken; diğerleri olarak ifade edenler için 1.771 kat daha yüksektir. 

Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını ebeveyn olarak 

ifade edenler için 0.636 kat, arkadaş olarak ifade edenler için 0.680 kat, 

eş olarak ifade edenler için 0.478 kat, tüm aile olarak ifade edenler için 

0.339 kat daha düşük iken; diğerleri olarak ifade edenler için 2.205 kat 

daha yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Referans sınıfın mutluluk kaynağı 

değerini başarı olarak görenlerin oluşturduğu bu değişken için çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, mutluluk kaynağını iş olarak ifade 

edenler için 1.366 kat, para olarak ifade edenler için 1.450 kat daha 

yüksek iken; sevgi olarak ifade edenler için 0.804 kat ve diğer olarak 
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ifade edenler için 0.858 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı mutluluk kaynağını iş ve para olarak ifade edenler için 

sırasıyla 1.321 ve 1.989 kat daha yüksek iken; sağlık ve sevgi için 0.813 

ve 0.847 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağını iş ve para olarak görenler için sırasıyla 2.264 ve 3.252 kat 

daha yüksek iken diğer olarak ifade edenler için 1.314 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı önceliği iş olanlar için 2.635 

kat, para olanlar için 3.670 ve diğer olarak ifade edenler için 1.539 kat 

daha yüksektir. 
 

Gelir: Temel sınıfın en düşük gelir grubu olan düzey 1 gelir grubu olan 

bu değişken için, istatistiki olarak anlamlı bulgular değerlendiğinde; 

çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığının 2. düzey gelir grubu için 1.042 

daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

ise, 5. düzey gelir grubu için 0.870 kat daha düşüktür. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmeti alanlardan oluştuğu bu değişken 

için sağlık hizmeti almayanların, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.909 

kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.829 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 
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olasılığı 0.883 kat daha düşüktür. Sağlık hizmeti almayanların daha 

mutlu olduğuna dair elde edilen bulgular doğrultusunda, sağlığın 

mutluluk üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 
 

3.12. 2013 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2013 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 14’te yer almaktadır.  
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımın sağlanmadığı temel sınıfın erkek 

olduğu bu değişken için kadınların, çok mutlu kategorisine karşı  mutlu, 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.926 

kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı  0.804 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı  0.784 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı  0.868 kat daha 

düşüktür. 
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Tablo 14: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
Generalized Ordered Logit Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.077* 0.926* -0.218* 0.804* -0.244* 0.784* -0.141* 0.868* 

Yaş 0.016* 1.016* 0.003* 1.003* 0.015* 1.015* 0.008* 1.008* 

Evli (temel=bekar) -0.398* 0.672* -0.184* 0.832* -0.353* 0.702* -0.328* 0.720 

Boşanmış 0.282* 1.326* 0.678* 1.969* 0.794* 2.213* 0.934* 2.545* 

Dul -0.074 0.928 0.064 1.066 0.158* 1.171* 0.152 1.164 

İlkokul (Temel=Okumayan) 0.011 1.012 0.011 1.012 0.011 1.012 0.011 1.012 

2&3yıllıkYüksekokul -0.001 0.999 -0.001 0.999 -0.001 0.999 -0.001 0.999 

4 yıllık 

Yüksekokul&Üniversite

0.013 1.013 0.013 1.013 0.013 1.013 0.013 1.013 

Yüksek lisans(5&6yıllık) 0.052 1.054 0.052 1.054 0.052 1.054 0.052 1.054 

Genel ortaokul -0.006 0.994 -0.006 0.994 -0.006 0.994 -0.006 0.994 

Mesleki & teknik ortaokul 0.081 1.085 0.081 1.085 0.081 1.085 0.081 1.085 

İlköğretim 0.056** 1.058** 0.056** 1.058** 0.056** 1.058** 0.056** 1.058*

Genel lise -0.015 0.986 -0.015 0.986 -0.015 0.986 -0.015 0.986 

Meslek ve teknik lise 0.027 1.027 0.027 1.027 0.027 1.027 0.027 1.027 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.502* 1.651* 0.216* 1.241* 0.031 1.031 -0.046 0.955 

Ebeveynler -0.054 0.947 -0.129* 0.879* -0.268* 0.765* -0.445* 0.641* 

Arkadaşlar -0.052 0.949 0.105 1.110 -0.198** 0.820** - 0.687* 

Yeğenler 0.441 1.554 0.547* 1.727* 0.181 1.198 -0.124 0.884 

Torunlar -0.065 0.937 0.009 1.009 -0.085 0.918 -0.061 0.941 

Eş -0.606* 0.545* -0.717* 0.488* -0.707* 0.493* -0.731* 0.481* 

Bütün aile -0.028 0.972 -0.458* 0.633* -0.758* 0.469* -1.079* 0.340* 

Diğerleri -0.237** 0.789** 0.282* 1.326* 0.571* 1.771* 0.797* 2.219* 

İş (temel=success) 0.314* 1.369* 0.278* 1.321* 0.814* 2.257* 0.969* 2.636* 

Sağlık 0.051 1.053 -0.206* 0.813* -0.080** 0.923** 0.038 1.038 

Sevgi -0.218* 0.804* -0.166* 0.847* -0.058 0.943 0.153 1.165 

Para 0.371* 1.450* 0.688* 1.990* 1.180* 3.256* 1.304* 3.683* 

Diğer -0.152** 0.859** 0.019 1.019 0.271* 1.311* 0.433* 1.542* 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.030** 1.030** 0.030** 1.030** 0.030** 1.030** 0.030** 1.030*

Düzey 3 -0.012 0.988 -0.012 0.988 -0.012 0.988 -0.012 0.988 

Düzey 4 0.007 1.007 0.007 1.007 0.007 1.007 0.007 1.007 

Düzey 5 -0.008 0.992 -0.008 0.992 -0.008 0.992 -0.008 0.992 

Sağlık (temel=evet) -0.095* 0.909* -0.188* 0.829* -0.125* 0.883* -0.050 0.951 

sabit 1.880* 6.555* 0.203* 1.225* -2.075* 0.126* -3.282* 0.038* 

LR chi2 7516.18 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.0291 

Log likelihood -122023.03 

AIC 244232.1 

BIC 245119.8 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 

 

 

 

 



98 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için yaşın 

artması, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığını 1.016 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığını 1.003 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığını 1.015 kat; 

çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığını 1.008 kat arttırmaktadır. Yaşın 

ilerlemesinin mutluluk düzeyini negatif olarak etkilediğini ifade etmek 

mümkündür. 
 

Medeni durum: Paralellik varsayımın geçerli olmadığı temel sınıfın 

bekar kişilerden oluştuğu bu kategorik değişken için; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

olma olasılığı evliler için 0.672 kat daha düşükken, boşanmışlar için 

1.326 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 

0.832 kat daha düşükken, boşanmışlar için 1.969 kat daha fazladır. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.702 kat daha düşük iken; 

boşanmış ve dul kişilerde sırasıyla 2.213 ve 1.171 kat daha yüksektir. 

Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı evliler için 0.720 kat daha düşük iken; 

boşanmışlar için 2.545 kat daha yüksektir. Tüm bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde bekarlara kıyasla evlilerin daha mutlu iken 
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boşanan ve dul kalan bireylerin daha mutsuz olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımı sağlandığı ve temel sınıfın 

okuma yazmayanların olduğu bu değişken için bir üst kategoriye geçme 

yani mutsuzlaşma olasılığı ilköğretim mezunları için 1.058 kat daha 

yüksektir. İlköğretim mezunlarının daha mutsuz olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımının sağlanmadığı, 

temel sınıfın mutluluk kaynağını kendileri olarak gören bireylerden 

oluştuğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağını çocukları olarak ifade edenler için 1.651 kat daha yüksek 

iken, eşi ve diğerleri olarak görenler için sırasıyla 0.545 ve 0.789 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı önceliği çocukları olanlar 

için 1.241 kat, ebeveynleri olanlar için 0.879 kat, yeğenleri olanlar için 

1.727 kat ve diğerleri olanlar için 1.326 kat daha yüksek iken; eşi 

olanlar için 0.488, bütün ailesi olanlar için 0.633 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı ebeveynleri olduğunu ifade edenler 

için 0.765 kat, arkadaşları olduğunu ifade edenler için 0.820 kat, eşleri 

olduğunu ifade edenler için 0.493 kat, bütün aile olduğunu ifade edenler 

için 0.469 kat daha düşük iken; diğerleri olduğunu ifade edenler için 

1.771 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, 



100 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade edenler için 0.641 kat, 

arkadaşları olarak ifade edenler için 0.687 kat, eşleri olarak ifade 

edenler için 0.481 kat ve bütün aile olarak ifade edenler için 0.340 kat 

daha düşük iken; diğerleri olarak ifade edenler için 2.219 kat daha 

yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlanmadığı 

temel sınıfın başarı olduğu bu değişken için, çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağı değerini iş olarak ifade edenler için 1.369 

kat, para olarak ifade edenler için 1.450 kat daha fazla iken; sevgi olarak 

ifade edenler için 0.804 kat, diğerleri olarak ifade edenler için 0.859 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, mutluluk kaynağı 

değerini iş olarak ifade edenler için 1.21 kat, para olarak ifade edenler 

için 1.990 kat daha yüksek iken; sevgi olarak ifade edenler için 0.847 

kat, sağlık olarak ifade edenler için 0.813 kat daha düşüktür. Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı mutluluk değerini iş olarak ifade edenler için 2.257 

kat, para olarak ifade edenler için 3.256 kat, diğerleri olarak ifade 

edenler için 1.311 kat daha yüksek iken; sağlık olarak ifade edenler için 

0.923 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı 

mutluluk değeri iş olanlar için 2.636 kat, para olarak ifade edenler için 

3.683 kat, diğerleri olarak ifade edenler için 1.542 kat daha yüksektir. 
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Gelir: Paralellik varsayımının geçerli olduğu temel sınıfın en düşük 

gelir düzeyini gösteren 1. düzey olduğu bu değişken için, düzey 2 gelir 

grubunda olanların bir üst kategoriye geçme olasılıklarının 1.030 kat 

daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir. 2. düzey gelir grubundaki 

bireylerin daha mutsuz olduklarını ifade etmek mümkündür. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının geçerli olmadığı, referans grubun sağlık 

hizmetinden yararlananlar olduğu bu değişken için, sağlık hizmeti 

almamış olanların çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.909 kat; çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 0.829 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.883 kat 

daha düşüktür. 
 

3.13. 2014 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2014 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 15’te yer almaktadır.  
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu bu kategorik değişken için 

kadınların; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.757 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı 0.703 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.691 kat daha 

düşüktür. 
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Tablo 15: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2014 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.278* 0.757* -0.352* 0.703* -0.370* 0.691* -0.026 0.974 

Yaş 0.004 1.004 -0.003 0.997 0.009* 1.009* 0.004 1.004 

Evli (temel=bekar) -0.304* 0.738* -0.357* 0.700* -0.538* 0.584* -0.42** 0.656** 

Boşanmış -0.012 0.988 0.298** 1.347** 0.553* 1.738* 0.502 1.652 

Dul 0.096 1.100 0.055 1.057 0.007 1.007 -0.103 0.902 

İlkokul(Okumayan) -0.106 0.899 0.132** 1.141** 0.054 1.056 -0.024 0.976 

2&3yıllıkYüksekokul -0.433** 0.648** -0.149 0.861 -0.137 0.872 -0.141 0.868 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.156 0.855 -0.085 0.919 0.078 1.081 0.102 1.107 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.297 0.743 -0.337 0.714 -0.182 0.834 0.501 1.651 

Genel ortaokul -0.256 0.775 0.229* 1.257* 0.082 1.086 0.179 1.196 

Mesleki & teknik ortaokul -0.556 0.573 0.121 1.129 0.453 1.573 0.505 1.656 

İlköğretim -0.823* 0.439* -0.298* 0.742* -0.273 0.761 -0.86** 0.423** 

Genel lise -0.536* 0.585* -0.009 0.991 -0.053 0.948 -0.015 0.986 

Meslek ve teknik lise -0.350 0.705 0.058 1.060 0.171 1.187 0.684* 1.981* 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.307 1.359 0.363** 1.437** 0.389 1.476 -0.099 0.906 

Ebeveynler -0.220 0.802 -0.352 0.703 -0.402 0.669 -1.468* 0.230* 

Arkadaşlar 0.729 2.072 0.046 1.047 -0.010 0.990 -0.281 0.755 

Yeğenler 0.685 1.984 0.582 1.790 0.004 1.004 -14.394 0.000 

Torunlar 0.118 1.125 0.044 1.045 -0.068 0.934 -0.241 0.785 

Eş -0.633** 0.531** -0.482* 0.618* -0.313 0.731 -0.541 0.582 

Bütün aile -0.138 0.871 0.337** 0.714** -0.466* 0.627* -0.825* 0.438* 

Diğerleri -0.493 0.611 0.223 1.250 0.873* 2.394* 0.922** 2.515** 

İş (temel=success) 0.270 1.310 0.363* 1.438* 0.766* 2.151* 0.805* 2.236* 

Sağlık -0.040 0.961 -0.263* 0.768* -0.176 0.839 -0.146 0.864 

Sevgi -0.380** 0.684** -0.321* 0.725* -0.414* 0.661* -0.543 0.581 

Para 0.168 1.182 0.622* 1.863* 0.950* 2.586* 1.133* 3.106* 

Diğer -0.683** 0.505** -0.058 0.944 0.369 1.446 -0.819 0.441 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.311* 0.733* -0.205* 0.815* -0.345* 0.708* -0.134 0.874 

Düzey 3 -0.376* 0.687* -0.140* 0.869* -0.365* 0.695* -0.643* 0.526* 

Düzey 4 -0.556* 0.573* -0.263* 0.768* -0.743* 0.476* -0.353 0.703 

Düzey 5 -0.717* 0.488* -0.476* 0.621* -1.010* 0.364* -1.434* 0.238* 

Sağlık (temel=evet) -0.063 0.939 -0.084 0.920 -0.18** 0.839** -0.125 0.883 

sabit 3.421* 30.598* 0.885* 2.424* -1.120* 0.326* -2.386* 0.092* 

LR chi2 805.15 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.041 

Log likelihood -9545.877 

AIC 19355.75 

BIC 20277.8 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Yaş: İstatistiki olarak anlamlı bulgular dikkate alındığında, yaşın 

artması çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığını 1.009 kat arttırmaktadır. 

Yaşı ilerledikçe bireylerin mutsuz ve çok mutsuz olma olasılıklarının 

arttığını ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar olduğu bu değişken için; çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.738 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.700 kat daha düşük iken, 

boşanmış kişiler için 1.347 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı ise evliler için 0.584 kat daha düşükken; boşanmış kişiler için 

1.738 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı ise 

evliler için 0.656 kat daha düşüktür. Tüm bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde, evlilerin bekarlara kıyasla daha mutlu iken 

boşanmış kişilerin daha mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Okuma yazma bilmeyenlerin referans sınıfı temsil 

ettiği bu değişken için; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 2-3 yıllık yüksekokul 

mezunları için 0.648 kat, ilköğretim mezunları için 0.439 kat, genel lise 

mezunları için 0.58 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 
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kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı ilkokul mezunları için 1.141 kat, genel ortaokul 

mezunları için 1.257 kat daha yüksek iken ilköğretim mezunları için 

0.742 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

ilköğretim mezunları için 0.423 kat, meslek ve teknik lise için 1.981 kat 

daha düşüktür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Referans sınıfın mutluluk kaynağını kendi 

olarak görenlerin oluşturduğu bu değişken için çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağını eşi olarak görenler için 0.531 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını çocukları 

olarak ifade edenler için 1.47 kat, bütün aile olarak ifade edenler için 

0.714 kat daha yüksek iken, eşi olarak ifade edenler için 0.618 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını bütün aile 

olarak görenler için 0.627 kat daha düşükken, diğerleri olarak görenler 

için 2.394 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade edenler için 0.230 kat, 

bütün aile olarak ifade edenler için 0.438 kat daha düşükken, diğerleri 

olarak ifade edenler için 2.515 kat daha yüksektir. 
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Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın mutluluk kaynağı olarak 

başarıyı görenler olduğu bu değişken için çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

sevgi ve diğer olarak ifade edenler için sırasıyla 0.684 ve 0.505 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını iş olarak 

ifade edenler için 1.438 kat, para olarak ifade edenler için 1.863 kat 

yüksek iken; sağlık olarak ifade edenler için 0.768 kat ve sevgi olarak 

ifade edenler için 0.725 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenler için 2.151 kat, para 

olarak ifade edenler için 2.586 kat daha fazladır. Sevgi olarak ifade 

edenler için ise 0.661 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması 

olasılığı mutluluk kaynağım iş ve para diyenler için sırasıyla 2.236 ve 

3.106 kat daha düşüktür.  
 

Gelir: Temel sınıfın en düşük gelir grubu olduğu bu değişken için çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.733 kat, 

düzey 3 gelir grubu için 0.687 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.573 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.488 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.815 kat, düzey 3 gelir grubu 

için 0.869 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.768 kat, düzey 5 gelir grubu 

için 0.621 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 
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mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir 

grubu için 0.708 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.695 kat, düzey 4 gelir 

grubu için 0.476 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.364 kat daha azdır. Çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı düzey 3 gelir grubu için 0.526 kat, 

düzey 5 gelir grubu için 0.238 kat daha düşüktür.  
 

Sağlık: Referans grubun sağlık hizmetinden yararlanmayanlar olduğu 

bu değişken için sağlık hizmetinden yararlananların çok mutlu, mutlu 

ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı 0.839 kat daha düşüktür. 
 

3.14. 2014 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2014 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 16’da yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımı sağlandığı temel sınıfın erkek olduğu bu 

değişken için, kadınların bir üst kategoriye geçme olasılığı 0.714 kat 

daha düşüktür. Kadınlar erkeklerden daha mutludur. 
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Tablo 16: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2014 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds

Kadın (temel= erkek) -0.336* 0.714* -0.336* 0.714* -0.336* 0.714* -0.336* 0.71

Yaş 0.004 1.004 -0.003 0.997 0.009* 1.009* 0.002 1.00

Evli (temel=bekar) -0.375* 0.687* -0.375* 0.687* -0.375* 0.687* -0.375* 0.68

Boşanmış 0.405* 1.499* 0.405* 1.499* 0.405* 1.499* 0.405* 1.49

Dul 0.061 1.063 0.061 1.063 0.061 1.063 0.061 1.06

İlkokul (Temel=Okumayan) -0.118 0.889 0.141** 1.152* 0.047 1.048 -0.112 0.89

2&3yıllıkYüksekokul -0.473* 0.623* -0.144 0.866 -0.072 0.931 -0.193 0.82

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.200 0.819 -0.077 0.926 0.129 1.138 0.002 1.00

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.342 0.710 -0.331 0.718 -0.113 0.893 0.481 1.61

Genel ortaokul -0.283 0.754 0.242* 1.274* 0.105 1.111 0.002 1.00

Mesleki & teknik ortaokul -0.610 0.544 0.130 1.138 0.473 1.604 0.436 1.54

İlköğretim -0.864* 0.421* -0.295* 0.745* -0.200 0.818 -0.935* 0.39

Genel lise -0.573* 0.564* -0.003 0.997 -0.005 0.995 -0.134 0.87

Meslek ve teknik lise -0.380** 0.684* 0.067 1.069 0.214 1.238 0.522 1.68

Çocuklar (temel=kendisi) 0.346 1.413 0.367 1.444 0.322 1.379 0.059 1.06

Ebeveynler -0.232 0.793 -0.352 0.704 -0.391 0.677 -1.270* 0.28

Arkadaşlar 0.721 2.056 0.048 1.049 0.008 1.008 -0.144 0.86

Yeğenler 0.620 1.859 0.564 1.758 0.009 1.009 -14.189 0.00

Torunlar 0.139 1.149 0.047 1.048 -0.128 0.880 -0.065 0.93

Eş -0.572 0.565 -0.464* 0.628* -0.428 0.652 -0.490 0.61

Bütün aile -0.094 0.910 -0.324** 0.723* -0.544* 0.580* -0.753* 0.47

Diğerleri -0.516 0.597 0.224 1.251 0.866* 2.378* 1.024** 2.78

İş (temel=success) 0.255 1.290 0.360* 1.433* 0.751* 2.119* 0.856* 2.35

Sağlık -0.017 0.983 -0.265* 0.767* -0.188 0.829 -0.107 0.89

Sevgi -0.354* 0.702* -0.322* 0.724* -0.422* 0.656* -0.514 0.59

Para 0.182 1.199 0.629* 1.875* 0.937* 2.553* 1.136* 3.11

Diğer -0.660** 0.517* -0.049 0.952 0.312 1.366 -0.915 0.40

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.308* 0.735* -0.203* 0.816* -0.363* 0.696* -0.132 0.87

Düzey 3 -0.373* 0.689* -0.140* 0.869* -0.375* 0.687* -0.629* 0.53

Düzey 4 -0.554* 0.574* -0.265* 0.768* -0.754* 0.471* -0.347 0.70

Düzey 5 -0.711* 0.491* -0.477* 0.621* -1.035* 0.355* -1.403* 0.24

Sağlık (temel=evet) -0.094** 0.911* -0.094** 0.911* -0.09** 0.911* -0.09** 0.91

sabit 3.483* 32.573 0.875* 2.399* -1.198* 0.302* -2.246* 0.10

LR chi2 781.07 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.040 

Log likelihood -9555.27 

AIC 19344.54 

BIC 20161.81 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için yaşın 

artması; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerine geçme olasılığını 1.009 kat arttırmaktadır. 

Bireyin yaşının yükseldikçe mutsuz ve çok mutsuz olma olasılığının 

daha fazla olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Paralellik varsayımının sağlandığı temel sınıfın bekar 

olduğu bu değişken için, bir üst kategoriye geçme olasılığı evlilerde 

0.687 kat daha düşükken; boşananlarda 1.499 kat daha yüksektir. 

Dolayısıyla evlilerin daha mutlu, boşanan kişilerin ise daha mutsuz 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlanmadığı, temel sınıfın 

okuma yazma bilmeyenler olduğu bu değişken için çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 2-3 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 0.623 

kat, ilköğretim mezunları için 0.421 kat, genel lise mezunları için 0.564 

kat, meslek ve teknik lise mezunları için 0.684 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı ilk okul mezunları için 1.152 kat, 

genel ortaokul mezunları için 1.274 kat daha yüksek iken; ilköğretim 

mezunları için 0.745 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

ilköğretim mezunları için 0.393 kat daha düşüktür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Paralellik varsayımını sağlanmadığı temel 

sınıfın mutluluk kaynağını kendi olarak görenlerin oluşturduğu bu 
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değişken için, çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını eşi 

olarak ifade edenler için 0.628 kat, bütün aile olarak ifade edenler için 

0.723 kat daha düşüktür.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağını bütün aile olarak ifade edenler için 0.580 kat daha düşükken; 

diğerleri olarak ifade edenler için 2.378 kat daha yüksektir. Çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığı mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade edenler için 

0.281 kat, bütün aile olarak ifade edenler için 0.47 daha düşükken; 

diğerleri olarak ifade edenler için 2.786 kat daha yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın mutluluk kaynağı değerini 

başarı olarak ifade edenlerden oluştuğu bu değişken paralellik 

varsayımını sağlamamaktadır. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

değerini sevgi olarak ifade edenler için 0.702 kat, diğerleri olarak ifade 

edenler için 0.517 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

mutluluk veren değerini iş olarak ifade edenler için 1.433 kat, para 

olarak ifade edenler için 1.875 kat daha yüksekken; sağlık ve sevgi 

olarak ifade edenler için sırasıyla 0.767 kat ve 0.724 kat daha düşüktür.  

Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk veren değerini iş olarak 

tanımlayanlar için 2.119 kat, para olarak tanımlayanlar için 2.553 kat 

daha düşükken; sevgi olarak tanımlayanlarda 0.656 kat daha düşüktür.  
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Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı iş olanlar için 2.353 

kat, para olanlar için 3.15 kat daha yüksektir. 
 

Gelir: Temel sınıfın en düşük gelir grubu olduğu, paralellik varsayımın 

sağlanmadığı bu değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı, düzey 2 gelir 

grubu için 0.735 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.689 kat, düzey 4 gelir 

grubu için 0.574, düzey 5 gelir grubu için 0.491 kat daha azdır. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.816 kat, 

düzey 3 gelir grubu için 0.869 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.768, düzey 

5 gelir grubu için 0.621 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.696 kat, düzey 3 gelir grubu için 

0.687 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.471, düzey 5 gelir grubu için 0.355 

kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı düzey 3 gelir grubu için 

0.533 kat, düzey 5 için 0.246 kat daha düşüktür. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımı geçerli olduğu temel sınıfın sağlık 

hizmetinden yararlananlar olduğu bu değişken için sağlık hizmetinden 

yararlanmayanların, bir üst kategoriye geçme olasılığı 0.911 kat daha 

azdır. Dolayısıyla sağlık hizmeti almamış olanların sağlıklı ve daha 

mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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3.15. 2015 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2015 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 17’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu bu değişken için kadınların, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı 0.770 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı 0.728 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.708 kat 

daha düşüktür. 
 

Yaş: Yaşın artması, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığını 1.018 kat; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığını 1.009 kat arttırmaktadır. 
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Tablo 17: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2015 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.261* 0.770* -0.317* 0.728* -0.346* 0.708 -0.090 0.914 

Yaş 0.018* 1.018* 0.004 1.004 0.009* 1.009 0.000 1.000 

Evli (temel=bekar) -0.838* 0.433* -0.347* 0.707* -0.728* 0.483 -0.188 0.828 

Boşanmış 0.050 1.051 0.215 1.240 0.191 1.211 0.108 1.114 

Dul -0.718* 0.488* 0.028 1.028 -0.436* 0.647 -0.023 0.977 

İlkokul(Okumayan) -0.237 0.789 0.255* 1.290* -0.166 0.847 0.079 1.082 

2&3yıllıkYüksekokul -0.359 0.699 -0.059 0.943 -0.427* 0.652 -0.283 0.754 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.165 0.848 0.135 1.144 -0.451* 0.637 -0.81** 0.445*

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.373 0.688 0.269 1.308 -0.203 0.817 0.756 2.129 

Doktora -0.435 0.647 -0.626 0.535 -13.609 0.000 0.000 1.000 

Genel ortaokul -0.192 0.825 0.288* 1.334* -0.054 0.947 0.105 1.111 

Mesleki & teknik ortaokul 0.876 2.402 0.233 1.263 -0.476 0.622 0.732 2.079 

İlköğretim -0.683* 0.505* - 0.781** -0.751* 0.472 -0.79** 0.455*

Genel lise -0.341** 0.711** 0.117 1.124 -0.243 0.785 0.173 1.189 

Meslek ve teknik lise -0.298 0.742 0.030 1.031 -0.409* 0.664 -0.272 0.762 

Çocuklar (temel=kendisi) -0.125 0.882 0.108 1.114 0.185 1.204 0.316 1.371 

Ebeveynler -0.508 0.602 -0.326 0.722 -0.46** 0.609 -0.270 0.763 

Arkadaşlar -0.582 0.559 -0.059 0.943 0.147 1.159 0.311 1.364 

Yeğenler -0.091 0.913 0.669 1.953 -0.577 0.561 0.558 1.747 

Torunlar -0.347 0.707 -0.321 0.726 -0.235 0.790 -0.069 0.933 

Eş -1.021* 0.360* -0.739* 0.478* -0.653* 0.521 -0.342 0.710 

Bütün aile -0.608** 0.544** -0.555* 0.574* -0.643* 0.525 -0.734* 0.480* 

Diğerleri -0.936** 0.392** 0.562** 1.755** 0.945* 2.572 1.150* 3.158* 

İş (temel=success) 0.391 1.479 0.236 1.267 0.794* 2.212 0.726 2.067 

Sağlık 0.099 1.104 -0.212* 0.809* -0.120 0.887 -0.282 0.754 

Sevgi -0.233 0.792 -0.289* 0.749* -0.181 0.834 -0.268 0.765 

Para 0.307 1.360 0.726* 2.066* 1.183* 3.265 1.449* 4.260* 

Diğer -0.770* 0.463* -0.099 0.906 0.774* 2.169 0.612 1.845 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.713* 0.490* -0.282* 0.754* -0.451* 0.637 -0.481* 0.618* 

Düzey 3 -0.657* 0.518* -0.223* 0.800* -0.474* 0.622 -0.488* 0.614* 

Düzey 4 -0.670* 0.512* -0.343* 0.710* -0.494* 0.610 -0.603* 0.547* 

Düzey 5 -1.085* 0.338* -0.443* 0.642* -0.745* 0.475 -0.880* 0.415* 

Sağlık (temel=evet) -0.023 0.977 -0.261* 0.770* -0.314* 0.731 -0.577* 0.562* 

sabit 3.934* 51.119* 0.741* 2.099* -0.730* 0.482 -2.489* 0.083* 

LR chi2 909.29 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.047 

Log likelihood -9325.541 

AIC 18921.08 

BIC 19864.25 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Medeni durum: Temel sınıfın bekar olduğu bu değişken için; çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı evliler için 0.433 kat, dullar için 

0.488 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı evliler için 

0.707 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı evliler için 

0.483 kat, dullar için 0.647 kat daha düşüktür. Elde edilen tüm bulgular 

birlikte değerlendirildiğinde evli ve dul kalmış kişilerin daha mutlu 

olduğunu ifade etmek mümkündür.  
 

Eğitim durumu: Temel sınıfı okuma yazma bilmeyenler olduğu bu 

değişken için, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı ilköğretim mezunları için 

0.505 kat, genel lise mezunları için 0.711 kat daha düşüktür. Çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı ilkokul mezunları için 1.290 kat, 

genel ortaokul mezunları için 1.334 kat daha yüksek iken; ilköğretim 

mezunları için 0.781 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı meslek yüksek okulu mezunları için 0.652 kat, üniversite 

mezunları için 0.637 kat, ilköğretim mezunları için 0.47 kat, teknik ve 

mesleki lise mezunları için 0.664 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, 

orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması 

olasılığı ilköğretim mezunları için 0.455 kat, üniversite mezunları için 

0.445 kat daha düşüktür.  
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Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı kişileri kendi olarak 

belirtenlerin temel sınıf olduğu bu değişken için çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı mutluluk kaynağını eşi olarak belirtenler için 0.360 kat, tüm 

aile olarak belirtenler için 0.544 kat, diğerleri olarak belirtenler için 

0.392 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı eşi olarak 

ifade edenler için 0.478 kat, tüm aile olarak ifade edenler için 0.574 kat 

daha düşükken; diğerleri olarak ifade edenler için 1.755 kat daha 

fazladır.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı ebeveynleri olarak ifade 

edenler için 0.609 kat, eşi olarak ifade edenler için 0.521 kat, tüm aile 

olarak ifade edenler için 0.525 kat daha düşükken; diğerleri olarak ifade 

edenler için 2.572 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı bütün 

aile olarak ifade edenler için 0.480 kat daha düşükken; diğerleri olarak 

ifade edenler için 3.158 kat daha fazladır. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın mutluluk kaynağını başarı 

olarak ifade edenlerin oluşturduğu bu değişken için çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı mutluluk kaynağı değerine diğer olarak cevap 

verenler için 0.463 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı kaynak değerini para olarak ifade edenlerde 2.066 kat 

yüksek iken; sağlık ve sevgi olarak ifade edenler için sırasıyla 0.809 ve 
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0.749 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı kaynağı iş, 

para ve diğer olarak ifade edenler için sırasıyla 2.212, 3.265 ve 2.169 

kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alması olasılığı kaynak değeri para 

olarak görenler için 4.260 kat daha yüksektir. 
 

Gelir: Temel sınıfın en düşük gelir grubu olduğu bu değişken için çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alması olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.490, 

düzey 3 gelir grubu için 0.518 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.512, düzey 

5 gelir grubu için 0.338 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alması olasılığı düzey 2 için 0.754, düzey 3 için 0.800 kat, düzey 4 için 

0.710, düzey 5 için 0.642 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması 

olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.637, düzey 3 gelir grubu için 0.622 

kat, düzey 4 gelir grubu için 0.610, düzey 5 için 0.475 kat daha azdır. 

Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alması olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.618, düzey 

3 gelir grubu için 0.614 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.547, düzey 5 

gelir grubu için 0.415 kat daha azdır. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlananlar olduğu bu 

değişken için sağlık hizmetinden yararlanmayanların; çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı 0.770 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 
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karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.731 

kat; çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alması olasılığı 0.562 kat daha düşüktür. 
 

3.16. 2015 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2015 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 18’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımının sağlandığı erkeklerin temel sınıf 

olduğu bu değişken için kadınların, bir üst kategoriye geçme olasılıkları 

0.732 kat daha düşüktür. Kadınlar, erkeklerden daha mutludur. 
 

Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için yaşın 

artması; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığını 1.018, çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığını 1.011 kat arttırmaktadır. 
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Tablo 18: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2015 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.312* 0.732* -0.312* 0.732* -0.312* 0.732* -0.312* 0.732* 

Yaş 0.018* 1.018* 0.003 1.003 0.011* 1.011* 0.001 1.001 

Evli (temel=bekar) -0.867* 0.420* -0.339* 0.712* -0.708* 0.493* -0.156 0.856 

Boşanmış 0.006 1.006 0.226 1.253 0.203 1.225 0.180 1.197 

Dul - 0.531** -0.013 0.987 -0.35** 0.706** 0.099 1.104 

İlkokul (Temel=Okumayan) 0.114 1.121 0.114 1.121 0.114 1.121 0.114 1.121 

2&3yıllıkYüksekokul -0.164 0.849 -0.164 0.849 -0.164 0.849 -0.164 0.849 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 

Yüksek lisans(5&6yıllık) 0.085 1.088 0.085 1.088 0.085 1.088 0.085 1.088 

Doktora -0.60** 0.549** -0.60** 0.549** -0.60** 0.549** -0.60* 0.549** 

Genel ortaokul 0.160 1.173 0.160 1.173 0.160 1.173 0.160 1.173 

Mesleki & teknik ortaokul 0.150 1.162 0.150 1.162 0.150 1.162 0.150 1.162 

İlköğretim -0.395* 0.674* -0.395* 0.674* -0.395* 0.674* -0.395* 0.674* 

Genel lise -0.008 0.992 -0.008 0.992 -0.008 0.992 -0.008 0.992 

Meslek ve teknik lise -0.091 0.913 -0.091 0.913 -0.091 0.913 -0.091 0.913 

Çocuklar (temel=kendisi) -0.139 0.871 0.117 1.124 0.144 1.155 0.413 1.511 

Ebeveynler -0.533 0.587 -0.315 0.730 -0.52** 0.593** -0.257 0.773 

Arkadaşlar -0.661 0.516 -0.054 0.948 0.114 1.121 0.272 1.313 

Yeğenler -0.038 0.963 0.687 1.988 -0.747 0.474 0.847 2.333 

Torunlar -0.359 0.699 -0.310 0.734 -0.281 0.755 0.040 1.041 

Eş -1.020* 0.360* -0.736* 0.479* -0.677* 0.508* -0.199 0.819 

Bütün aile -0.623- 0.534** -0.547* 0.579* -0.676* 0.509* *0.66** 0.516** 

Diğerleri -0.865 0.421 0.587** 1.798** 0.884* 2.420* 1.183* 3.264* 

İş (temel=success) 0.403 1.497 0.231 1.260 0.785* 2.192* 0.695 2.004 

Sağlık 0.113 1.120 -0.220* 0.803* -0.095 0.910 -0.232 0.793 

Sevgi -0.218 0.804 -0.296* 0.743* -0.161 0.852 -0.257 0.773 

Para 0.329 1.390 0.713* 2.041* 1.214* 3.366* 1.440* 4.222* 

Diğer -0.773* 0.462* -0.110 0.896 0.766* 2.151* 0.589 1.803 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.732* 0.481* -0.269* 0.764* -0.477* 0.621* -0.502* 0.605* 

Düzey 3 -0.676* 0.509* -0.207* 0.813* -0.500* 0.606* -0.499* 0.607* 

Düzey 4 -0.688* 0.503* -0.322* 0.725* -0.552* 0.576* -0.669* 0.512* 

Düzey 5 -1.077* 0.341* -0.422* 0.656* -0.829* 0.436* -1.043* 0.352* 

Sağlık (temel=evet) -0.233* 0.792* -0.233* 0.792* -0.233* 0.792* -0.233* 0.792* 

sabit 3.788* 44.176* 0.860* 2.363* -1.071* 0.343* -2.638* 0.072* 

LR chi2 860.87 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.044 

Log likelihood -9352.823 

AIC 18905.65 

BIC 19604.29 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Medeni durum: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için 

bekarlara kıyasla; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı evlilerde için 0.420 kat, 
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dullarda 0.531 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

evliler için 0.712 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.493, dullar için 0.706 kat daha düşüktür.  
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının geçerli ve temel sınıfın 

okuma yazma bilmeyenler olduğu bu değişken için bir üst kategoriye 

geçme olasılığı doktora mezunları için 0.549 kat, ilköğretim mezunları 

için 0.674 kat daha düşüktür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk veren kişiler olarak 

kendini gören kişilerden oluştuğu bu kategorik değişken paralellik 

varsayımını sağlamamıştır. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı mutluluk 

kaynağını eşi olarak görenler için 0.360, tüm aile olarak görenler için 

0.534 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı eş olarak ifade 

edenler için 0.479 kat, bütün aile olarak ifade edenler için 0.579 kat 

daha düşükken; diğerleri olarak ifade edenler için 1.798 kat daha 

yüksektir.  Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı ebeveynler olarak ifade 

edenler için 0.593 kat, eş olarak ifade edenler için 0.508 kat, tüm aile 

olarak ifade edenler için 0.509 kat daha düşükken; diğerleri olarak ifade 

edenler için 2.420 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı bütün 
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aile olarak ifade edenler için 0.516 kat daha düşükken; diğerleri olarak 

ifade edenler için 3.264 kat daha yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın başarıyı mutluluk kaynağı 

değer olarak ifade edenlerin oluşturduğu bu değişken de paralellik 

varsayımını sağlamamaktadır. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, diğerleri 

olarak ifade edenler için 0.462 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı mutluluk kaynağı değerini para olarak ifade edenler için 

2.041 kat daha yüksekken; sağlık olarak ifade edenlerde 0.803, sevgi 

olarak ifade edenlerde 0.743 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve 

orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı değerini iş, para ve diğer olarak ifade edenlerde sırasıyla 2.192, 

3.366, 2.151 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

kaynağını para olarak ifade edenler için 4.222 kat daha yüksektir. 
 

Gelir: Paralellik varsayımının sağlanmadığı, temel sınıfın düzey 1 en 

düşük gelir grubu olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

düzey 2 gelir grubu için 0.481 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.509 kat, 

düzey 4 gelir grubu için 0.503 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.341 kat 

daha azdır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.764 

kat, düzey 3 gelir grubu için 0.813 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.725, 

düzey 5 gelir grubu için 0.656 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 
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kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.621 kat, düzey 3 gelir grubu için 

0.606 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.576 kat, düzey 5 gelir grubu için 

0.436 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu 

için 0.605 kat, düzey 3 gelir grubu için 0.607 kat, düzey 4 gelir grubu 

için 0.512 kat, düzey 5 gelir grubu için 0.352 kat daha azdır. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının sağlandığı temel sınıfın sağlık 

hizmetinden yararlananlar olduğu bu değişken için sağlık hizmetinden 

yararlanmayanlar için, bir üst kategoriye geçme olasılığı 0.792 kat daha 

düşüktür. Dolayısıyla sağlık hizmeti almayan kişilerin daha sağlıklı; 

sağlıklı insanların da daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

3.17. 2016 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2016 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 19’da yer almaktadır. 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu bu değişken için kadınların, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.781 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı 0.767 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.663 kat daha 

azdır. Kadınlar erkeklerden daha mutludur. 
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Tablo 19: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
Generalized Ordered Logit (npl) Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.247* 0.781* -0.265* 0.767* -0.411* 0.663* 0.071 1.073 

Yaş 0.015* 1.015* 0.008* 1.008* 0.006** 1.006** 0.012 1.012 

Evli (temel=bekar) -0.414* 0.661* -0.211* 0.810* -0.25** 0.783** -0.56** 0.573** 

Boşanmış 0.316 1.371 0.752* 2.121* 1.138* 3.119* 0.622 1.862 

Dul -0.142 0.867 0.191 1.211 0.579* 1.784* -0.369 0.691 

İlkokul(Okumayan) -0.298 0.742 0.103 1.109 -0.071 0.931 0.408 1.504 

2&3yıllıkYüksekokul -0.368 0.692 0.258** 1.294** 0.064 1.067 0.028 1.028 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.124 0.884 0.352* 1.422* 0.089 1.093 0.663 1.941 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.120 0.887 0.333 1.396 0.030 1.031 1.362* 3.903* 

Doktora 15.293 4381378 1.383* 3.989* 1.207* 3.345* 2.323* 10.209* 

Genel ortaokul -0.43** 0.649** 0.263* 1.301* -0.207 0.813 0.112 1.118 

Mesleki & teknik ortaokul 14.078 1299947 -0.432 0.649 -15.179 0.000 0.000 1.000 

İlköğretim -0.595* 0.552* 0.299** 1.348** -0.175 0.840 0.692 1.998 

Genel lise -0.38** 0.684** 0.318* 1.374* -0.152 0.859 0.024 1.024 

Meslek ve teknik lise -0.691* 0.501* 0.318* 1.375* -0.202 0.817 -0.006 0.994 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.842* 2.322* 0.310** 1.364** -0.063 0.939 0.137 1.146 

Ebeveynler 0.203 1.225 0.323 1.381 0.065 1.068 -0.347 0.707 

Arkadaşlar 15.498 5381250 0.419 1.521 -0.346 0.707 -0.809 0.445 

Yeğenler 0.531 1.701 0.900** 2.460** 0.751 2.120 0.750 2.117 

Torunlar 0.546 1.727 -0.006 0.994 -0.480 0.619 0.079 1.082 

Eş -0.317 0.729 -0.418* 0.659* -0.412 0.662 -1.006 0.366 

Bütün aile 0.188 1.207 -0.319* 0.727* -0.674* 0.510* -0.82** 0.440** 

Diğerleri -0.001 0.999 0.737** 2.090** 0.872** 2.391** 1.403* 4.069* 

İş (temel=success) -0.088 0.916 0.036 1.037 0.472** 1.603** 0.570 1.768 

Sağlık -0.227 0.797 -0.495* 0.610* -0.318* 0.727* -0.478 0.620 

Sevgi -0.617* 0.540* -0.301* 0.740* -0.058 0.944 -0.071 0.932 

Para 0.183 1.201 0.398* 1.488* 0.838* 2.311* 1.145* 3.141* 

Diğer -0.216 0.806 -0.243 0.784 0.497 1.644 0.725 2.066 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.173 0.841 0.047 1.048 -0.133 0.876 -0.414 0.661 

Düzey 3 -0.481* 0.618* -0.085 0.919 -0.354* 0.702* -0.712* 0.491* 

Düzey 4 -0.449* 0.639* -0.262* 0.770* -0.467* 0.627* -0.627* 0.534* 

Düzey 5 -0.685* 0.504* -0.433* 0.649* -0.651* 0.522* -1.477* 0.228* 

Sağlık (temel=evet) -0.176 0.838 0.004 1.004 0.038 1.039 -0.227 0.797 

sabit 3.143* 23.165* 0.003 1.003 -1.208* 0.299* -3.365* 0.035* 

LR chi2 771.54 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.044 

Log likelihood -8421.3185 

AIC 17112.64 

BIC 18048.13 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Yaş: Yaş ilerledikçe, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.015 kat; çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 
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kategorilerinde yer alma olasılığı 1.008 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 1.006 kat artmaktadır. Yaş ilerledikçe bireyin daha mutsuz 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekarlar olduğu bu değişken için, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.661 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.810 kat daha düşükken; 

boşanmış kişiler için 2.121 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.783 kat daha düşükken; boşanmışlar için 3.119, 

dullar için 1.784 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı evliler 

için 0.573 kat daha düşüktür. 
 

Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenlerden oluştuğu 

bu değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı genel lise mezunları için 

0.649, ilköğretim mezunları için 0.552, mesleki ve teknik lise mezunları 

için 0.501 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı meslek 

yüksekokulu mezunları için 1.294, üniversite mezunları için 1.422, 

doktora mezunları için 3.989, genel ortaokul mezunları için 1.301, 

ilköğretim mezunları için 1.348, genel lise mezunları 1.374, mesleki ve 

teknik lise mezunları için 1.375 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu 
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ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı doktora mezunları için 3.345 daha yüksektir. Çok mutlu, 

mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer 

alma olasılığı üniversite mezunları için 3.903 için, doktora mezunları 

için 10.209 kat daha yüksektir. Tüm bulgular birlikte değerlendirildi-

ğinde eğitim seviyesinin mutluluk üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu; 

özellikle de üniversite ve doktora gibi yüksek eğitim seviyelerinde olan 

bireylerin mutsuz ve çok mutsuz olma olasılıklarının düşük olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk kaynağını kendileri 

olarak görenlerin olduğu bu değişken için çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, 

mutluluk kaynağının çocukları olduğunu ifade edenler için 2.322 kat 

daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını 

çocukları, yeğenleri ve diğerleri olarak ifade edenler için sırasıyla 

1.364, 2.460, 2.090 kat daha yüksekken; eşi ve tüm ailesi olarak ifade 

edenler için 0.659 ve 0.727 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağını tüm aile olarak ifade edenler için 0.510 kat 

düşükken; diğerleri olarak ifade edenler için 2.391 kat daha yüksektir. 

Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı tüm aile olarak belirtenler için 0.440 

kat düşükken; diğerleri olarak belirtenler için 4.069 kat daha yüksektir. 
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Mutluluk kaynağı değerler: Temel sınıfın mutluluk kaynağını başarı 

olarak ifade edenler olduğu bu değişken için çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı sevgi olarak ifade edenler için 0.540 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını para olarak ifade 

edenler için 1.488 kat daha yüksekken; sağlık ve sevgi olarak ifade 

edenler için sırasıyla 0.610 ve 0.740 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu 

ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı mutluluk kaynağını iş olarak ifade edenler için 1.603 kat, 

para olarak ifade edenler için 2.311 kat daha yüksekken; sağlık olarak 

ifade edenler için 0.727 kat daha düşüktür.  Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

para olarak ifade edenler için 3.141 kat daha yüksektir. Tüm bulgular 

değerlendirildiğinde önceliği sevgi ve sağlık olan bireylerin daha mutlu 

iken; iş ve para olanların daha mutsuz olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Gelir: Referans sınıfın 1. düzey en düşük gelir grubu olduğu bu 

değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 3 gelir grubundakiler 

için 0.618 kat, düzey 4 gelir grubundakiler için 0.639 kat, düzey 5 gelir 

grubundakiler için 0.504 kat daha azdır. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı, düzey 4 gelir grubu için 0.770, düzey 5 gelir grubu için 

0.649 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 
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mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 3 gelir 

grubu için 0.702 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.627, düzey 5 gelir grubu 

için 0.522 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı düzey 

3 gelir grubu için 0.491 kat, düzey 4 gelir grubu için 0.534, düzey 5 

gelir grubu için 0.228 kat daha azdır. 
 

Sağlık: İstatistiki olarak anlamlı bulgular elde edilmediği için 

değerlendirilememektedir. 
 

3.18. 2016 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2016 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 20’de yer almaktadır.  Bulgular her bir 

değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Temel sınıfın erkek olduğu bu değişken için kadınların, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.794 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı 0.757 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.701 kat; çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 0.993 kat daha düşüktür. 
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Tablo 20: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
 Generalized Ordered Logit (pl) Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.288* 0.794* -0.288* 0.757* -0.288* 0.701* -0.29* 0.993* 

Yaş 0.014* 1.016* 0.004* 1.004* 0.006* 1.006* 0.006 1.006 

Evli (temel=bekar) -0.459* 0.630* -0.196* 0.822* -0.308* 0.742* -0.439 0.661 

Boşanmış 0.248 1.265 0.825* 2.255* 1.078* 2.907* 0.940* 2.431* 

Dul 0.126 1.113 0.187 1.203 0.361** 1.493** -0.274 0.696 

İlkokul(Okumayan) -0.219 0.830 0.182 1.192 0.165 1.193 -0.363 0.748 

2&3yıllıkYüksekokul 0.074 1.118 0.307* 1.374* 0.200 1.257 0.289 1.390 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite 0.152 1.212 0.254 1.282 0.020 1.089 1.379* 3.709* 

Yüksek lisans(5&6yıllık) 30.663  0.901* 2.878* 1.082** 2.669** 1.766 6.019 

Doktora -0.289* 0.775* 0.181* 1.203* -0.125 0.885 -0.166 0.902 

Genel ortaokul 29.956  -0.158 0.769 -1.155 0.231 -2.73* 0.001* 

Mesleki & teknik ortaokul -0.394* 0.712* 0.143 1.171 -0.095 0.921 0.327 1.414 

İlköğretim - 0.805** 0.259* 1.323* -0.044 0.968 -0.234 0.851 

Genel lise -0.500* 0.627* 0.216* 1.233* -0.133 0.867 -0.427 0.659 

Meslek ve teknik lise 1.044* 3.121* 0.283** 1.315** 0.007 1.023 0.043 0.935 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.353 1.572 0.221 1.202 0.124 1.118 -0.567 0.531 

Ebeveynler 77.080  0.612* 1.649* 0.055 1.028 -0.389 0.656 

Arkadaşlar 0.963 2.946 0.547 1.766 0.703 2.016 1.034 3.024 

Yeğenler 0.843** 2.537** 0.008 0.988 -0.467 0.616 -0.091 0.892 

Torunlar -0.254 0.858 -0.405* 0.656* - 0.654** -0.885 0.389 

Eş 0.439** 1.722** -0.302* 0.731* -0.609* 0.543* -0.972* 0.364* 

Bütün aile 0.274 1.387 0.860* 2.202* 1.180* 3.244* 1.385* 3.827* 

Diğerleri 0.215 1.255 0.215 1.255 0.215 1.255 0.215 1.255 

İş (temel=success) -0.376* 0.695* -0.376* 0.695* -0.376* 0.695* -0.376* 0.695* 

Sağlık -0.284* 0.764* -0.284* 0.764* -0.284* 0.764* -0.284* 0.764* 

Sevgi 0.621* 1.892* 0.621* 1.892* 0.621* 1.892* 0.621* 1.892* 

Para -0.079 0.937 -0.079 0.937 -0.079 0.937 -0.079 0.937 

Diğer -0.107 0.951 0.002 1.005 -0.162 0.854 -0.309 0.753 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) -0.471* 0.669* -0.093 0.912 -0.400* 0.669* -0.550* 0.583* 

Düzey 3 -0.498* 0.641* -0.254* 0.776* -0.550* 0.579* -0.505* 0.603* 

Düzey 4 -0.644* 0.549* -0.418* 0.654* -0.701* 0.492* -1.310* 0.273* 

Düzey 5 -0.054 0.952 -0.054 0.952 -0.054 0.952 -0.054 0.952 

Sağlık (temel=evet) 2.774* 12.116* 0.105 1.095 -1.208* 0.302* -2.697* 0.058* 

Sabit -0.288* 0.794* -0.288* 0.757* -0.288* 0.701* -0.288* 0.993* 

LR chi2 807.93 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.040 

Log likelihood -10003.332 

AIC 20226.66 

BIC 21007.98 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Yaş: Yaş ilerledikçe çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.016 kat; çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 
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kategorilerinde yer alma olasılığı 1.004 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 1.006 kat daha yüksektir. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar kişiler olduğu bu değişken için 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.630 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.822 kat daha düşükken; 

boşanmış kişilerde 2.255 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.742 kat daha düşükken; dul kişilerde 1.493, 

boşanmış kişilerde 2.907 kat daha yüksektir.  Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

boşanmış kişiler için 2.431 kat daha yüksektir. 
 

Eğitim durumu: Temel sınıfın okuma yazma bilmeyenler olduğu bu 

değişken için çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı doktora mezunları için 0.775, 

mesleki teknik ortaokul mezunları için 0.712, ilköğretim mezunları için 

0.805, genel lise mezunları için 0.627 kat daha düşükken; mesleki ve 

teknik lise mezunları için 3.121 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı meslek yüksek okulu mezunları için 1.374, yüksek lisans 

mezunları için 2.878, doktora mezunları için 1.203, ilköğretim 

mezunları için 1.323, genel lise mezunları için 1.233, teknik ve meslek 

lisesi mezunları için 1.315 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta 
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kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı yüksek lisans mezunları için 2.669 kat daha yüksektir. Çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı üniversite mezunları için 3.709 kat daha 

yüksekken; genel ortaokul mezunları için 0.001 kat daha düşüktür. 

Eğitim seviyesinin yükselmesinin mutluluğu azalttığına dair bulgulara 

sahip sonuçları, geçmiş bulgularla kıyaslandığında farklı bir durumu 

göstermektedir. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk kaynağını kendileri 

olarak tanımlayan bireylerden oluştuğu bu değişken için çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı eşi olarak ifade edenlerde 1.722 kat, yeğenleri olarak 

ifade edenlerde 2.537 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı ebeveynleri olarak ifade edenler için 1.649, tüm aile 

olarak ifade edenler için 2.202 kat daha yüksekken; torunları ve eşleri 

olduğunu ifade edenler için sırasıyla 0.656 ve 0.731 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı torunları olarak ifade edenler için 

0.654, eşleri olarak ifade edenler için 0.543 kat daha düşükken; tüm aile 

olarak ifade edenler için 3.244 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta 

ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma 

olasılığı tüm aile olarak görenler için 3.827 kat daha yüksekken; eş 

olarak görenler için 0.364 kat daha düşüktür. 
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Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlandığı tek 

değişken olan, temel sınıfı mutluluk kaynağı değerini başarı olarak 

tanımlayan kişilerden oluşan bu değişken için bir üst kategoriye geçme 

olasılığı, mutluluk kaynağı değerini iş ve sevgi olarak tanımlayanlar 

için sırasıyla 0.695 ve 1.892 kat fazlayken; sağlık olarak ifade edenlerde 

0.764 kat daha azdır. Dolayısıyla 2016 yılı için mutluluk değerini sağlık 

olarak görenlerin daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: En düşük gelir grubunun referans sınıf olduğu bu değişken için 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 0.669, düzey 

3 gelir grubu için 0.641, düzey 4gelir grubu için 0.549 kat daha azdır. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 3 gelir grubu için 0.776 kat, 

düzey 4 gelir grubu için 0.654 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı düzey 2 gelir grubu için 0.669, düzey 3 gelir grubu için 0.579, 

düzey 4 gelir grubu için 0.492 kat daha azdır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

düzey 2 gelir grubu için 0.583, düzey 3 gelir grubu için 0.603, düzey 4 

gelir grubu için 0.273 kat daha azdır. 
 

Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlananlar olduğu bu 

değişken için sağlık hizmetinden yararlanmayanların; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 12.116 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.302 kat; 



130 TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ 

çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 0.058 kat daha düşüktür. 
 

3.19. 2017 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2017 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 21’de yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Erkeklerin temel sınıfı ifade ettiği bu değişken için 

kadınların, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.723 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı 0.695 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.638 kat; çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı 0.745 kat daha düşüktür. 
 

Yaş: Bireyin yaşının artmasıyla çok mutlu kategorisine karşı mutlu, 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.015 kat 

ve çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 1.008 kat artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

Tablo 21: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2017 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.324* 0.723* -0.364* 0.695* -0.449* 0.638 -0.29** 0.745*

Yaş 0.015* 1.015* 0.001 1.001 0.008* 1.008 -0.005 0.995 

Evli (temel=bekar) -0.526* 0.591* -0.240* 0.787* -0.353* 0.702 -0.339 0.713 

Boşanmış 0.261 1.298 0.505* 1.657* 0.707* 2.028 0.913* 2.491* 

Dul 0.350 1.420 0.014 1.014 0.019 1.019 0.281 1.325 

İlkokul(Okumayan) -0.109 0.897 0.212* 1.236* 0.021 1.021 -0.410* 0.663* 

Genel ortaokul -0.371* 0.690* 0.147 1.159 0.055 1.056 -0.155 0.856 

Mesleki & teknik ortaokul -0.262 0.769 -0.084 0.919 -0.459 0.632 -15.201 0.000 

İlköğretim -0.745* 0.475* 0.135 1.144 -0.213 0.808 -0.452 0.636 

Genel lise -0.157 0.855 0.068 1.071 -0.132 0.876 -0.676* 0.508* 

Meslek ve teknik lise -0.217 0.805 0.078 1.082 -0.409* 0.665 -0.809* 0.445* 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.843* 0.431* 0.199 1.221 -0.131 0.878 -14.842 0.000 

Doktora -1.286* 0.276* -0.802 0.449 -15.202 0.000 0.000 1.000 

2&3yıllıkYüksekokul -0.113 0.894 0.196** 1.217** -0.132 0.876 -0.631 0.532 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.234 0.791 0.017 1.017 -0.359* 0.699 -1.409* 0.245* 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.289 1.335 0.092 1.097 -0.078 0.925 -0.469 0.625 

Ebeveynler -0.491 0.612 -0.218 0.804 -0.725* 0.484 -1.166* 0.312* 

Arkadaşlar 1.392 4.021 0.175 1.191 -0.038 0.963 -0.064 0.938 

Yeğenler 0.396 1.486 0.207 1.231 0.284 1.329 0.024 1.024 

Torunlar -0.68** 0.506** -0.109 0.897 0.011 1.011 0.002 1.002 

Eş -1.095* 0.335* -0.874* 0.417* -0.705* 0.494 -0.485 0.616 

Bütün aile -0.256 0.774 -0.536* 0.585* -0.911* 0.402 -1.246* 0.288* 

Diğerleri -1.14** 0.318** -0.035 0.965 1.003* 2.727 1.919* 6.812* 

İş (temel=success) 0.372 1.450 0.235 1.265 0.511* 1.666 0.372 1.451 

Sağlık 0.304* 1.355* -0.13** 0.875** 0.048 1.050 -0.347 0.707 

Sevgi 0.088 1.092 0.022 1.022 0.139 1.149 0.070 1.073 

Para 0.392 1.480 0.726* 2.067* 1.199* 3.316 0.692* 1.998* 

Diğer -0.069 0.933 0.056 1.057 0.141 1.151 -1.215 0.297 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.478** 1.613** 0.825* 2.282* 0.837* 2.310 0.425 1.530 

Düzey 3 0.516 1.676 0.509* 1.663* 1.140* 3.126 1.067* 2.907* 

Düzey 4 15.228 4104211 1.365* 3.918* 2.628* 13.85 3.035* 20.809

Düzey 5 0.150 1.162 -0.069 0.933 0.064 1.066 0.042 1.043 

Sağlık (temel=evet) 2.663* 14.339* 0.297** 1.346** -1.509* 0.221 -1.950* 0.142* 

sabit -0.324* 0.723* -0.364* 0.695* -0.449* 0.638 - 0.745*

LR chi2 975.94 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.042 

Log likelihood -11244.873 

AIC 22751.75 

BIC 23694.67 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar kişiler olduğu bu değişken için, 

evlilerin çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.591 kat daha düşüktür. Çok 
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mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.787 kat daha düşükken; 

boşanan bireylerde 1.657 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.702 kat daha düşükken; boşanan bireyler için 

2.028 kat daha yüksektir. Son olarak ise; çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma 

olasılığının boşanan bireyler için 2.491 kat daha yüksek olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: okuma yazma bilmeyenlerin temel sınıf olduğu bu 

değişken için, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı genel ortaokul mezunları için 

0.690 kat, ilköğretim mezunları için 0.475 kat, yüksek lisans mezunları 

için 0.431 kat ve doktora mezunları için 0.276 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı; ilkokul mezunları için 1.236 kat, 

meslek yüksek okulu mezunları için 1.217 kat daha yüksektir. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı meslek ve teknik lise mezunları için 

0.665 kat, üniversite mezunları için 0.699 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı, ilkokul mezunları için 0.663 kat, genel 

lise mezunları için 0.508 kat, meslek ve teknik lise mezunları için 0.445 

kat, üniversite mezunları için 0.245 kat daha düşüktür. 

 



 133 

Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı olarak kendini ifade eden 

bireylerin temel sınıf olduğu bu değişkende; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı, mutluluk kaynağını eşi olarak ifade edenlerde 0.335 kat; 

torunları olarak ifade edenlerde 0.506 kat; diğerleri olarak ifade 

edenlerde ise 0.318 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı; mutluluk kaynağını eşi olarak ifade edenlerde 0.417 kat, 

tüm aile olarak ifade edenlerde 0.585 kat daha düşüktür. Çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı; mutluluk kaynağını ebeveynleri olarak ifade edenler 

için 0.484 kat, eşi olarak ifade edenler için 0.494 kat ve bütün aile olarak 

ifade edenler için 0.402 kat daha düşükken; diğerleri olarak ifade 

edenler için 2.727 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı ise; 

mutluluk kaynağının ebeveynleri olarak ifade edenlerde 0.312 kat, 

bütün aile olarak ifade edenlerde 0.288 kat daha düşükken; diğerleri 

olarak ifade edenlerde 6.812 kat daha yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Mutluluk kaynağı değerini başarı olarak 

ifade eden bireylerin temel sınıfta yer aldığı bu değişen için mutluluk 

kaynağı değerini sağlık olarak ifade edenlerin, çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı 1.355 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, 

mutluluk kaynağı değerini para olarak ifade edenlerde 2.067 kat daha 
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yüksek iken; sağlık olarak ifade edenler için 0.875 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı değerini işi olarak 

ifade edenlerde 1.666 kat, para olarak ifade edenlerde 3.316 kat daha 

yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı değerini para 

olarak ifade edenlerde 1.998 kat daha yüksektir. Kategorilerdeki ortak 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, mutluluğunun paraya bağlı 

olduğunu düşünen bireylerin mutsuz olma olasılıklarının daha yüksek 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı en düşük gelir grubuna göre, düzey 2 

gelir grubu için 1.613 kat daha düşüktür. Yine en düşük gelir grubunu 

gösteren düzey 1 gelir grubuna göre; çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, 

düzey 2 gelir grubu için 2.282 kat, düzey 3 gelir grubu için 1.663 kat, 

düzey 4 gelir grubu için 3.918 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı düzey 2 gelir grubu için 2.310 kat, düzey 3 gelir grubu için 

3.126 kat, düzey 4 gelir grubu için 13.852 kat; çok mutlu, mutlu, orta 

ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma 

olasılığı, düzey 3 gelir grubu için 2.907 kat, düzey 4 gelir grubu için 

20.809 kat daha düşüktür. 
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Sağlık: Temel sınıfın sağlık hizmetinden yararlananlar olduğu bu 

değişken için sağlık hizmetinden yararlanmayanların; çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 14.339 kat; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.346 kat; 

çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.221 kat; çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

0.142 kat daha düşüktür. Sağlık hizmetinden yararlanmamış olan 

bireylerin daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

3.20. 2017 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2017 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 22’de yer almaktadır. 
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımının sağlandığı bu değişken için bir üst 

kategoriye geçme yani daha mutsuzlaşma olasılığı, erkeklere göre 

kadınlar için 0.690 kat daha düşüktür.  
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Tablo 22: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2017 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.371* 0.690* -0.371* 0.690 - 0.690* - 0.690* 

Yaş 0.018* 1.018* 0.000 1.000 0.010 1.010* -0.003 0.997 

Evli (temel=bekar) -0.489* 0.613 -0.251* 0.778 - 0.716 -0.328 0.720 

Boşanmış 0.303 1.354 0.515* 1.674 0.671 1.956* 0.829 2.290* 

Dul 0.493 1.637 -0.022 0.978 0.029 1.030 0.465 1.591 

İlkokul(Okumayan) 0.132* 1.141* 0.132* 1.141 0.132 1.141* 0.132 1.141* 

Genel ortaokul 0.058 1.059 0.058 1.059 0.058 1.059 0.058 1.059 

Mesleki & teknik ortaokul -0.175 0.839 -0.175 0.839 -0.175 0.839 -0.175 0.839 

İlköğretim -0.089 0.915 -0.089 0.915 -0.089 0.915 -0.089 0.915 

Genel lise -0.001 0.999 -0.001 0.999 -0.001 0.999 -0.001 0.999 

Meslek ve teknik lise -0.039 0.962 -0.039 0.962 -0.039 0.962 -0.039 0.962 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.061 0.941 -0.061 0.941 -0.061 0.941 -0.061 0.941 

Doktora -1.024* 0.359* -1.024* 0.359 -1.02* 0.359* -1.02* 0.359* 

2&3yıllıkYüksekokul 0.094 1.098 0.094 1.098 0.094 1.098 0.094 1.098 

Üniversite -0.084 0.919 -0.084 0.919 -0.084 0.919 -0.084 0.919 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.411 1.508 0.088 1.092 -0.097 0.907 -0.408 0.665 

Ebeveynler -0.397 0.672 -0.223 0.800 -0.71* 0.493* -1.17* 0.310* 

Arkadaşlar 1.308 3.700 0.182 1.199 -0.072 0.931 0.189 1.208 

Yeğenler 0.438 1.549 0.206 1.229 0.221 1.247 -0.176 0.839 

Torunlar -0.585 0.557 -0.106 0.899 0.002 1.002 0.044 1.045 

Eş -0.983* 0.374* -0.878* 0.416 -0.70* 0.496* -0.397 0.672 

Bütün aile -0.136 0.873 -0.541* 0.582 -0.91* 0.400* -1.26* 0.282* 

Diğerleri -1.178** 0.308** 0.019 1.020 1.011 2.749* 1.776 5.905* 

İş (temel=success) 0.316* 1.371* 0.316* 1.371 0.316 1.371* 0.316 1.371* 

Sağlık -0.044 0.957 -0.044 0.957 -0.044 0.957 -0.044 0.957 

Sevgi 0.046 1.047 0.046 1.047 0.046 1.047 0.046 1.047 

Para 0.882* 2.415* 0.882* 2.415 0.882 2.415* 0.882 2.415* 

Diğer 0.025 1.025 0.025 1.025 0.025 1.025 0.025 1.025 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.492** 1.636** 0.818* 2.267 0.869 2.385* 0.479 1.614 

Düzey 3 0.487 1.627 0.511* 1.667 1.135 3.110* 0.931 2.536* 

Düzey 4 10.504* 36450.650* 1.352* 3.866 2.750 15.636* 2.896 18.096* 

Düzey 5 0.125 1.133 -0.069 0.933 0.090 1.094 0.060 1.062 

Sağlık (temel=evet) 2.434* 11.405* 0.384* 1.467 -1.65* 0.191* -2.74* 0.065* 

sabit -0.371* 0.690* -0.371* 0.690 -0.37* 0.690* -0.37* 0.690* 

LR chi2 884.59 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.037 

Log likelihood -11298.183 

AIC 22762.37 

BIC 23359.79 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için anlamlı 

olan bulgular değerlendirildiğinde; bireyin yaşının artmasının, çok 

mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 
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kategorilerinde yer alma olasılığını 1.018 kat; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığını 1.010 kat artırdığını ifade etmek mümkündür. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar bireylerden oluştuğu ve paralellik 

varsayımının sağlanmadığı bu değişken için bireyin çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı, evliler için 0.613 kat daha düşüktür.  Çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı evliler için 0.778 kat daha düşük iken; boşanan 

bireyler için 1.674 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı ise evliler için 0.716 kat daha düşük iken; boşananlar için 1.956 

kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı ise boşanan bireyler için 

2.290 kat daha fazladır. Boşanan bireylerin mutsuz ve çok mutsuz olma 

olasılıklarının yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlandığı bu değişken için 

okuma yazma bilmeyenlere göre bir üst kategoriye geçme olasılığının, 

ilkokul mezunları için 1.141 kat daha yüksek iken; doktora mezunları 

için 0.359 kat daha düşüktür. Hiç öğretim almamış bireylere kıyasla, 

ilkokul mezunlarının daha mutsuz iken, en yüksek eğitim düzeyindeki 

bireylerin daha mutlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı olarak kendilerini ifade 

edenlerin temel sınıf olduğu bu değişken için paralellik varsayımı 
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sağlanamamaktadır. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz 

ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını eşi 

olarak ifade edenler için 0.374 kat, diğerleri olarak ifade edenler için 

0.308 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk 

kaynağını eşi olarak ifade edenlerde 0.416 kat ve bütün aile olarak ifade 

edenlerde 0.582 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağı ebeveynleri olanlar için 0.493 kat, eşi olanlar 

için 0.496 kat, bütün ailesi olanlar için 0.400 kat daha düşük iken; 

diğerleri olanlar için 2.749 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

mutluluk kaynağı ebeveyn olanlar için 0.310 kat ve bütün aile olanlar 

için 0.282 kat daha düşükken; diğerleri olanlar için 5.905 kat daha 

yüksektir. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlandığı ve 

mutluluk kaynağını başarı olarak ifade edenlerin temel sınıf olduğu bu 

değişken için, bir üst kategoriye geçme olasılığı mutluluk kaynağını iş 

olarak görenler için 1.371 kat, para olarak görenler için 2.415 kat daha 

yüksektir. Mutluluğunu iş ve para durumuna bağlayan bireylerin daha 

mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Paralellik varsayımının sağlanmadığı temel sınıfın en düşük 

gelir grubu düzey 1 olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 1.636, düzey 4 gelir grubu için 
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36450.65 kat daha fazladır. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 

gelir grubu için 2.267 kat, düzey 3 gelir grubu için 1.667 kat, düzey 4 

gelir grubu için 3.866 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı düzey 2 gelir grubu için 2.385, düzey 3 gelir grubu için 3.110, 

düzey 4 gelir grubu için 15.636 kat daha fazladır. Çok mutlu, mutlu, 

orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma 

olasılığı düzey 3 gelir grubu için 2.536 ve düzey 4 gelir grubu için 

18.096 kat daha fazladır. Gelirin artmasının mutluluk düzeyini 

düşürdüğü yani bireylerin daha mutsuz olmalarına neden olduğu 

bulgularının elde edilmesi nedeniyle, diğer yıllardaki model 

sonuçlarından farklılık göstermektedir. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının sağlamadığı bu değişken için, sağlık 

hizmeti alanlara göre sağlık hizmeti almayanların çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığı 11.405; çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.467; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 0.191;  çok mutlu, mutlu, orta ve 

mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı  

0.065 kat daha düşüktür. 
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3.21. 2018 Yılı Orantısal Olmayan Bahis Modeli Bulguları 
 

2018 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen orantısal olmayan 

bahis modeli sonuçları Tablo 23’te yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
 

Cinsiyet: Erkeklerin temel sınıfı ifade ettiği bu değişken için 

kadınların, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.764 kat; çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı 0.739 kat; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 0.643 kat daha 

düşüktür. Kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 
 

Yaş: Bireyin yaşı ilerledikçe, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 1.013 kat; çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı 1.007 kat artmaktadır. 
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Tablo 23: Orantısal Olmayan Bahis Modeli Sonucu 
2018 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.270* 0.764* -0.302* 0.739* -0.44* 0.643* -0.166 0.847 

Yaş 0.013* 1.013* 0.001 1.001 0.007* 1.007* 0.009 1.009 

Evli (temel=bekar) -0.458* 0.633* -0.258* 0.773* -0.23* 0.796* 0.401 1.493 

Boşanmış 0.058 1.060 0.674* 1.963* 0.770* 2.160* 1.167* 3.211* 

Dul -0.030 0.970 -0.112 0.894 0.161 1.175 0.697** 2.008** 

İlkokul(Okumayan) -0.182 0.834 0.278* 1.321* 0.007 1.007 0.405** 1.500** 

Genel ortaokul -0.447* 0.640* 0.170** 1.185** -0.128 0.879 0.337 1.400 

Mesleki & teknik ortaokul -0.683 0.505 0.108 1.115 -0.320 0.726 2.560* 12.930* 

İlköğretim -0.319 0.727 -0.009 0.991 -0.331 0.718 0.659 1.933 

Genel lise -0.495* 0.609* 0.187* 1.205* -0.192 0.826 0.304 1.356 

Meslek ve teknik lise -0.440* 0.644* 0.150 1.162 -0.40* 0.669* -0.186 0.831 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.420 0.657 0.016 1.016 -0.118 0.889 0.163 1.178 

Doktora -0.560 0.571 -0.488 0.614 -16.19 0.000 20.500 800000000 

2&3yıllıkYüksekokul -0.616* 0.540* 0.028 1.028 -0.40* 0.668* 0.259 1.296 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.453* 0.636* 0.063 1.065 -0.153 0.858 0.140 1.150 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.202 1.224 0.057 1.058 -0.184 0.832 -0.52** 0.596 

Ebeveynler -0.531 0.588 -0.35** 0.705** -0.237 0.789 -0.497 0.608 

Arkadaşlar -0.523 0.593 -0.214 0.808 -0.030 0.970 0.128 1.137 

Yeğenler 0.376 1.456 0.295 1.343 -0.614 0.541 0.029 1.029 

Torunlar -0.178 0.837 -0.193 0.824 -0.212 0.809 -0.508 0.602 

Eş -0.66** 0.516** -0.825* 0.438* -0.87* 0.419* -0.956* 0.385* 

Bütün aile -0.288 0.750 -0.674* 0.510* -0.85* 0.427* -1.435* 0.238* 

Diğerleri 15.652 6275720 -0.190 0.827 0.654 1.923 -0.451 0.637 

İş (temel=success) -0.141 0.869 0.262 1.300 0.492* 1.636* 0.424 1.528 

Sağlık -0.406* 0.666* -0.110 0.895 -0.050 0.951 -0.219 0.803 

Sevgi -0.603* 0.547* -0.060 0.942 -0.080 0.924 -0.218 0.804 

Para -0.047 0.954 0.752* 2.122* 1.247* 3.480* 1.213* 3.364* 

Diğer -0.339 0.712 1.208* 3.345* 0.770 2.161 0.949 2.583 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.588* 1.800* 0.722* 2.059* 0.694* 2.002* 1.020* 2.773* 

Düzey 3 0.649 1.913 1.175* 3.237* 1.532* 4.626* 1.950* 7.026* 

Düzey 4 0.627 1.872 2.133* 8.440* 1.908* 6.739* 2.548* 12.779* 

Düzey 5 0.013 1.013 -0.062 0.940 -0.129 0.879 0.028 1.028 

Sağlık (temel=evet) 3.484* 32.579* 0.523* 1.687* -1.34* 0.263* -3.745* 0.024* 

sabit -0.270* 0.764* -0.302* 0.739* -0.44* 0.643* -0.166 0.847 

LR chi2 967.86 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.041 

Log likelihood -11317.296 

AIC 22898.59 

BIC 23846.6 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
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Medeni durum: Temel sınıfın bekar bireyler olduğu bu değişken için, 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.633 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı evliler için 0.773 kat daha düşükken; 

boşanmış bireyler için 1.963 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve 

orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.796 kat daha düşükken;  boşanmış bireyler için 

2.160 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz 

kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

boşanan bireyler için 3.211, dul bireyler için 2.008 kat daha yüksektir. 

Evlilerin, bekarlara göre mutlu iken; boşanan ve dul bireylerin daha 

mutsuz olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Eğitim durumu: okuma yazma bilmeyenlerin temel sınıf olduğu bu 

değişken için, çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı genel ortaokul mezunları için 

0.640, genel lise mezunları için 0.609, mesleki ve teknik lise mezunları 

için 0.644, yüksekokul mezunları için 0.540 ve üniversite mezunları 

için 0.636 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı 

orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı ilkokul 

mezunları için 1.321, genel ortaokul mezunları için 1.185, genel lise 

mezunları 1.205 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı, mesleki ve teknik lise mezunları için 0.669, yüksekokul 

mezunları için 0.668 kat daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve 
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mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı 

ilkokul mezunları için 1.500, mesleki ve teknik ortaokul mezunları için 

12.930 kat daha yüksektir. İlkokul, ortaokul ve genel lise mezunlarının 

hiç öğretim almamış bireylere kıyasla daha mutsuz oldukları 

bulgularının elde edilmesi; daha yüksek bir eğitim düzeyini 

tamamlamamış bireylerin (yüksekokul / üniversite / yüksek lisans / 

doktora) eğitim düzeylerinin mutlulukları üzerinde pozitif bir fark 

yaratamadığını düşündürmektedir. 
  

Mutluluk kaynağı kişiler: Mutluluk kaynağı olarak kendini ifade eden 

bireylerin temel sınıf olduğu bu değişkende; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı, mutluluk kaynağını eşi olarak ifade edenlerde 0.516 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı; mutluluk kaynağını eşi olarak 

ifade edenlerde 0.438 kat, bütün aile olarak ifade edenlerde 0.510 kat 

ve ebeveynleri olarak ifade edenlerde 0.705 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı; mutluluk kaynağını eşi olarak ifade 

edenler için 0.419 kat ve bütün aile olarak ifade edenler için 0.427 kat 

daha düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı ise; mutluluk kaynağını 

çocukları olarak ifade edenlerde 0.596 kat, bütün aile olarak ifade 

edenlerde 0.238 kat; eşi olarak ifade edenlerde 0.385 kat daha düşüktür. 
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Mutluluk kaynağı değerler: Mutluluk kaynağını başarı olarak ifade 

edenlerin temel sınıf olduğu bu değişken için; çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı mutluluk kaynağı değerini sağlık olarak ifade edenler için 

0.666, sevgi olarak ifade edenler için 0.547 kat daha düşüktür. Çok 

mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını para olarak ifade 

edenler için 2.122 kat ve diğer olarak ifade edenler için 3.345 kat daha 

yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok 

mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı değerini iş 

olarak ifade edenler için 1.636, para olarak ifade edenler için 3.480 kat 

daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını para 

olarak ifade edenler için 3.364 kat daha yüksektir. 
 

Gelir: En düşük gelir düzeyinin temel sınıf olduğu bu değişken için, 

çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 1.800 kat 

daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 

2.059, düzey 3 gelir grubu için 3.237, düzey 4 gelir grubu için 8.440 kat 

daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 

1.020, düzey 3 gelir grubu için 1.950, düzey 4 gelir grubu için 2.548 kat 

daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı 

çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, düzey 2 gelir grubu için 
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2.773, düzey 3 gelir grubu için 7.026, düzey 4 gelir grubu için 12.779 

kat daha yüksektir. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde 2018 

yılında daha üst gelir grubundaki bireylerin, daha alt gelir grubundaki 

bireylere göre daha mutsuz olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 

Sağlık: Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı, sağlık hizmeti alanlara göre sağlık 

hizmeti almamış olan bireyler için 32.579 kat daha fazladır. Sağlık 

hizmeti almayanların diğer kategorilere geçişlerinde; çok mutlu ve 

mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alma olasılığının 1.687 kat daha fazla iken; çok mutlu, mutlu ve orta 

kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığının 0.263 kat ve çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığının 0.024 kat daha 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık hizmeti almayanların çok 

mutlu ve mutlu olma ihtimalleri daha düşük olsa da; mutsuz ve çok 

mutsuz olma ihtimallerinin düşük olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

3.22. 2018 Yılı Kısmi Orantısal Bahis Modeli Bulguları 
 

2018 yılına ait değişkenler kullanılarak tahminlenen kısmi orantısal 

bahis modeli sonuçları Tablo 24’te yer almaktadır.  
 

Bulgular her bir değişken için değerlendirildiğinde; 
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Tablo 24: Kısmi Orantısal Bahis Modeli Sonucu 
2018 Model1 Model2 Model3 Model4 

Değişkenler coef. odds. coef. odds. coef. odds. coef. odds. 

Kadın (temel= erkek) -0.316* 0.729* -0.316* 0.729* -0.316* 0.729* -0.316* 0.729* 

Yaş 0.016* 1.016* 0.000 1.000 0.009* 1.009* 0.006 1.006 

Evli (temel=bekar) -0.461* 0.631* -0.253* 0.777* -0.237* 0.789* 0.205 1.228 

Boşanmış -0.005 0.995 0.681* 1.976* 0.763* 2.145* 1.094* 2.987* 

Dul 0.107 1.113 -0.133 0.876 0.157 1.170 0.542 1.719 

İlkokul(Okumayan) 0.182* 1.200* 0.182* 1.200* 0.182* 1.200* 0.182* 1.200* 

Genel ortaokul 0.043 1.044 0.043 1.044 0.043 1.044 0.043 1.044 

Mesleki & teknik ortaokul 0.027 1.027 0.027 1.027 0.027 1.027 0.027 1.027 

İlköğretim -0.083 0.921 -0.083 0.921 -0.083 0.921 -0.083 0.921 

Genel lise 0.040 1.040 0.040 1.040 0.040 1.040 0.040 1.040 

Meslek ve teknik lise -0.010 0.990 -0.010 0.990 -0.010 0.990 -0.010 0.990 

Yüksek lisans(5&6yıllık) -0.056 0.945 -0.056 0.945 -0.056 0.945 -0.056 0.945 

Doktora -0.469 0.625 -0.469 0.625 -0.469 0.625 -0.469 0.625 

2&3yıllıkYüksekokul -0.124 0.884 -0.124 0.884 -0.124 0.884 -0.124 0.884 

4 yıllık Yüksekokul&Üniversite -0.036 0.964 -0.036 0.964 -0.036 0.964 -0.036 0.964 

Çocuklar (temel=kendisi) 0.180 1.197 0.070 1.073 -0.205 0.815 -0.404 0.667 

Ebeveynler -0.507 0.602 -0.348** 0.706** -0.249 0.780 -0.622 0.537 

Arkadaşlar -0.631 0.532 -0.186 0.831 -0.026 0.974 0.097 1.102 

Yeğenler 0.318 1.374 0.305 1.356 -0.499 0.607 0.029 1.030 

Torunlar -0.284 0.752 -0.167 0.846 -0.248 0.780 -0.427 0.652 

Eş -0.66** 0.519** -0.829* 0.436* -0.850* 0.427* -0.919* 0.399* 

Bütün aile -0.310 0.734 -0.663* 0.515* -0.862* 0.422* -1.377* 0.252* 

Diğerleri 13.323* 611154* -0.151 0.860 0.568 1.765 -0.356 0.700 

İş (temel=success) 0.283** 1.327** 0.283 1.327 0.283** 1.327** 0.283** 1.327** 

Sağlık -0.13** 0.878** -0.130** 0.878** -0.13** 0.878** -0.13** 0.878** 

Sevgi -0.130 0.878 -0.130 0.878 -0.130 0.878 -0.130 0.878 

Para 0.933* 2.541 0.933* 2.541* 0.933* 2.541* 0.933* 2.541* 

Diğer 0.907* 2.478 0.907* 2.478* 0.907* 2.478* 0.907* 2.478* 

Düzey 2 (temel=Düzey 1) 0.576* 1.778 0.723* 2.061* 0.710* 2.035* 1.050* 2.857* 

Düzey 3 0.629 1.876 1.159* 3.188* 1.555* 4.737* 1.948* 7.013* 

Düzey 4 0.612 1.844 2.101* 8.176* 1.941* 6.966* 2.530* 12.555* 

Düzey 5 -0.060 0.941 -0.060 0.941 -0.060 0.941 -0.060 0.941 

Sağlık (temel=evet) 2.734* 15.395* 0.688* 1.989* -1.577* 0.207* -3.218* 0.040* 

sabit -0.316* 0.729* -0.316** 0.729** -0.316* 0.729* -0.316* 0.729* 

LR chi2 13426.60 

Prob > chi2      0.000 

Pseudo R2 0.0365 

Log likelihood -11371.005 

AIC 22902.01 

BIC 23476.56 

*%5, ** %10 önem seviyesindedir. Tabloda temel hipotezin reddedildiği değişkenlere 

yer verilmiştir. 
 

Cinsiyet: Paralellik varsayımının sağlandığı ve temel sınıfın 

erkeklerden oluştuğu bu değişken için, kadınların bir üst kategoriye 
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geçme olasılıklarının 0.729 kat daha düşük olduğu yani kadınların daha 

mutlu olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 

Yaş: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için, bireyin 

yaşının artmasıyla; çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve 

çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 1.016 kat; çok mutlu, 

mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı 1.009 kat artmaktadır. 
 

Medeni durum: Temel sınıfın bekar bireylerden oluştuğu ve paralellik 

varsayımının sağlanmadığı bu değişken için, çok mutlu kategorisine 

karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma 

olasılığı evliler için 0.631 kat daha düşüktür. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı, evliler için 0.777 kat daha düşükken; boşananlar için 

1.976 kat daha yüksektir. Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, evliler için 

0.789 kat daha düşükken; boşananlar için 2.145 kat daha yüksektir. Çok 

mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alma olasılığı, boşananlar için 2.987 kat daha 

yüksektir. 
 

Eğitim durumu: Paralellik varsayımının sağlandığı ve temel sınıfın 

okuma yazma bilmeyen bireylerden oluştuğu bu değişken için bir üst 

kategoriye geçme olasılığı, ilkokul mezunları için 1.200 kat daha 

fazladır. İlkokul mezunu bireylerin daha mutsuz olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  
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Mutluluk kaynağı kişiler: Temel sınıfın mutluluk kaynağının 

kendileri olduğu ifade eden bireylerden oluştuğu bu değişken paralellik 

varsayımını sağlamamaktadır. Çok mutlu kategorisine karşı mutlu, orta, 

mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı, mutluluk 

kaynağını eşi olarak ifade edenler için 0.519 kat daha düşükken, 

diğerleri olarak ifade edenler için 611154 kat daha yüksektir. Çok mutlu 

ve mutlu kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağını ebeveynleri 

olarak ifade edenler için 0.706 kat, eşleri olarak ifade edenler için 0.436 

kat ve bütün aileleri olarak ifade edenler için 0.515 kat daha düşüktür. 

Çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı mutluluk kaynağı kişiyi eşi olarak 

görenler için 0.427 kat, bütün aile olarak görenler için 0.422 kat daha 

düşüktür. Çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok 

mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı, mutluluk kaynağını eşi olarak 

ifade edenler için 0.399 kat, bütün aile olarak ifade edenler için 0.252 

kat daha düşüktür. 
 

Mutluluk kaynağı değerler: Paralellik varsayımının sağlandığı ve 

mutluluk kaynağı değerini başarı olarak ifade eden bireylerin temel 

sınıfı oluşturduğu bu değişken için bir üst kategoriye geçme olasılığı, 

mutluluk değerini iş olarak ifade edenler için 1.327, para olarak ifade 

edenler için 2.541 ve diğerleri olarak ifade edenler için 2.478 kat daha 

yüksek iken; sağlık olarak ifade edenler için 0.878 kat daha düşüktür. 

Dolayısıyla mutluluğunun iş ve paraya bağlı olduğuna inanların daha 



 149 

mutsuz iken, sevgiyi mutluluk kaynağı olarak görenlerin daha mutlu 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 

Gelir: Paralellik varsayımının sağlanmadığı ve temel sınıfın en düşük 

gelir düzeyi olduğu bu değişken için, çok mutlu kategorisine karşı 

mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alma olasılığı 

düzey 2 gelir grubu için 1.778 kat daha yüksektir. Çok mutlu ve mutlu 

kategorilerine karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer 

alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 2.061 kat, düzey 3 gelir grubu 

için 3.188 kat ve düzey 4 gelir grubu için 8.176 kat daha yüksektir. Çok 

mutlu, mutlu ve orta kategorilerine karşı mutsuz ve çok mutsuz 

kategorilerinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu için 2.035, düzey 

3 gelir grubu için 4.737, düzey 4 gelir grubu için 6.966 kat daha 

yüksektir. Son olarak;  çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine 

karşı çok mutsuz kategorisinde yer alma olasılığı düzey 2 gelir grubu 

için 2.857, düzey 3 gelir grubu için 7.013 kat, düzey 4 için 12.555 kat 

daha yüksektir. Gelirin yükselmesinin, bireylerin mutluluk düzeyleri 

üzerinde pozitif yönde bir katkı sağlayamadığını ifade etmek 

mümkündür. 
 

Sağlık: Paralellik varsayımının sağlanmadığı bu değişken için sağlık 

hizmeti almamış olanların sağlık hizmeti almış olanlara göre çok mutlu 

kategorisine karşı mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde 

yer alması olasılığı 15.395 kat ve çok mutlu ve mutlu kategorilerine 

karşı orta, mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 

1.989 kat daha yüksek iken; çok mutlu, mutlu ve orta kategorilerine 

karşı mutsuz ve çok mutsuz kategorilerinde yer alması olasılığı 0.207 
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kat ve çok mutlu, mutlu, orta ve mutsuz kategorilerine karşı çok mutsuz 

kategorisinde yer alması olasılığı 0.040 kat daha düşüktür. 
 

4. SONUÇ  
 

2008-2018 yıllarında Türkiye için mutluluğu etkilediği düşünülen 

sosyo-demografik değişkenlerin etkilerinin incelenmesinin temel amaç 

olduğu çalışmada, Tablo 25 ve Tablo 26’da yer alan özet göstergelerle 

hem orantısal olmayan bahis modeli hem de kısmi orantısal oran modeli 

bulguları birlikte değerlendirildiğinde; cinsiyetin mutluluk düzeyi 

üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların 

erkeklere kıyasla daha mutlu olduğu elde edilen bulgularda açıkça 

görülmektedir. Kadınların erkeklerden daha mutlu olmasının, 

kadınların doğası gereği daha dışadönük olmalarının; problemlerini 

eş/arkadaş/ aile gibi diğer insanlarla paylaşma konusunda daha rahat 

davranabilmelerinin ve yardım talep etme hususunda daha girişken 

olabilmeleri ile açıklanabileceği düşünülmektedir.  
 

Sosyo-demografik değişkenlerden yaşa ait elde edilen bulgularda, 

özellikle çok mutlu olma olasılığın yaş ilerledikçe azaldığı ve yaş 

ilerledikçe bireyin daha mutsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 25: Orantısal Olmayan Bahis Model Sonuçları Özet Tablo 

 
 

Medeni duruma ait bulgular bekar bireylerle kıyaslandığında; evli 

bireylerin daha mutlu iken, boşanmış bireylerin daha mutsuz olduğu 

sonucunu göstermektedir. Evli bireylerin önemli derecede mutlu 

olduklarının elde edilmesi; evlilikte sorumluluk paylaşımının, kişinin 

üzerindeki sorumluluğu azaltıp rahatlatarak mutlu olmasını sağladığını 

düşündürmektedir. Evliliğin bireye hayat yolculuğunda, yol arkadaşına 

sahip olmayı ve birlikte yol alabilmeyi sağlaması nedenleriyle de 

bireyin mutluluğu üzerinde önemli etkiye sahip olması mümkündür. 
 

Sosyo-demografik değişkenlerden eğitim durumuna ait sonuçlar 

değerlendirildiğinde özellikle ilkokul, ilköğretim ve lise mezunlarının 

çok mutlu olma olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Yüksek eğitim mezunu olmanın çok mutlu ve mutlu olma üzerinde 

Yıllar 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Modeller

Kadun (temel=erkek) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yaş + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Evli (temel=bekar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dul - - - + - + - - +

Boşanmış + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ayrı yaşayan + + + + + + +

Okuma bilen ( okula gitmemiş) - -

İlk okul - - - + + + + + + - - - - +

İlköğretim - - - - - - - - - - + - - - - - - -

Ortaokul& Teknik ortaokul - - - + +

Genel ortaokul - - - + + + + +

Mesleki ortaokul - +

Genel lise - - - - - - - - + + - - -

Meslek&Teknik Lise - - - - - + - - - - + -

Meslek Lisesi - + - -

Yüksekokul - - - + + - - - + - - -

Üniversite - - + - + - - - - - - - - -

Yüksek lisans - - -

Doktora - + + +

Çocuklar (temel=kendisi) + + + + + + + -

Ebeveynler - - - - - - - - - - - - -

Arkadaşlar - - -

Yeğenler + + +

Torunlar + - -

Eş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bütün aile - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diğerleri - + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

İş (temel= başarı) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sağlık + + - - - - - - - - - - - -

Sevgi - - - - - - - - - - - - - -

Para + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Diğerleri - - - - + + + + + + + +

Düzey 2 (temel= Düzey 1) - - - - - + + - - - - - + - - + + - - - - - - + + - - - - - + +

Düzey 3 - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - + + - - - - - - + +

Düzey 4 - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - +

Düzey 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Düzey 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sağlık (temel=evet) - + + - - - - - + + - - - - - - - - - -

Sabit + + + + + + + + + - - + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Model 1 Model 2 Model 3  Model 4
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anlamlı bir etkisi bulunamamışken; mutsuz ve çok mutsuz olma 

olasılıklarının diğer eğitim gruplarına kıyasla daha düşük olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Dolayısıyla yüksek öğretim mezunu olmanın 

belki çok mutlu olma hususunda anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak 

çok mutsuz olmaktan da alıkoyduğu yargısına ulaşılabilmektedir. 
 

Tablo 26 : Kısmi Orantısal Bahis Model Sonuçları Özet Tablo 

 
 

Mutluluk kaynağı değerlere ait sonuçlar incelendiğinde, mutluluk 

kaynağını eşi olarak ifade edenlerin önemli derecede mutlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Yine mutluluk kaynağını tüm ailesi olarak ifade 

edenlerin daha mutlu olduğu sonucunun elde edilmiş olması; 

sorumluluk paylaşacak, konuşacak, yalnız olmadığını hissettirecek aile 

ve eşe sahip olmanın bireyin mutluluğu üzerinde önemli bir katkı 

sağladığını düşündürmüştür. Mutluluk kaynağını çocukları olarak ifade 

edenlerin ise çok mutlu ve mutlu olma olasılıklarının daha düşük 

Yıllar 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Modeller

Kadun (temel=erkek) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yaş + + + + + + + + + + + + + + + +

Evli (temel=bekar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dul - - + - - -

Boşanmış + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ayrı yaşayan + + + + + + + + + + + + +

Okuma bilen ( okula gitmemiş) -

İlk okul - + + - + + - + + - + +

İlköğretim - - - - + - - - - - - + - - + - - - + - - - + - -

Ortaokul& Teknik ortaokul - -

Genel ortaokul + -

Mesleki ortaokul

Genel lise - - - - - - + - -

Meslek&Teknik Lise - - - + +

Meslek Lisesi - - - - -

Yüksekokul - - - + - - - -

Üniversite - - - - - - - - - +

Yüksek lisans - - - + - + -

Doktora - - - - - + - - - - -

Çocuklar (temel=kendisi) + + + + + + +

Ebeveynler - - - - + - - - - - - - - -

Arkadaşlar - - -

Yeğenler + +

Torunlar + - - - - - -

Eş - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bütün aile - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - -

Diğerleri + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

İş (temel= başarı) + + + + - + + + + + + + + + - + + + + + + + + + - + + + + + + + + - + +

Sağlık + - - - - - - - - - - - - - - - -

Sevgi - - + - - - - - + - + +

Para + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Diğerleri - - - - + + + + + + + + + + +

Düzey 2 (temel= Düzey 1) - - + - - - + + - - - - - + - - + + - - - - - + - - - + + - - - + - +

Düzey 3 - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - + + - - - - - + +

Düzey 4 - - - - - - - + - - - - - - - - + + - - - - - - - - + + - - - - - - + +

Düzey 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Düzey 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sağlık (temel=evet) - - - - - - - + + + - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sabit + + + + + + + + - - - + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
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olduğu ilginç bir bulgudur. Çocukların mutluluk üzerinde anlamlı 

pozitif etkilerinin olmaması pek çok insan için şaşırtıcı olacaktır. 

Çocukların yetiştirilmesinde ortaya çıkan acil durumlar, hastalıklar, 

artan sorumluluklar nedeniyle mutluluğun üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etki göstermemesi bulgunun nedeni olabilir. 

 

Mutluluk kaynağı değerler incelemesinde ise önceliği para ve iş 

olanların daha mutsuz iken; sevgi ve sağlık olanların daha mutlu olduğu 

görülmüştür.  Her iki yöntem için de en fazla benzer sonucu veren, 

mutluluk kaynağını para olarak ifade edenlerin daha mutsuz olduğunun 

görülmesi olmuştur. Bunun nedeninin maddi zenginliğin, tek başına 

hayata anlam vererek duygusal zenginliğe ulaşmayı sağlayan bir etken 

olmamasından kaynaklandığı düşünülmüştür (Ben-Shahar, 2008: 83).  

 

Gelir değişkeninin mutluluk üzerinde etkileri incelendiğinde, 2017-

2018 yılları hariç gelir durumunun yükselmesinin bireyleri daha mutlu 

ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. 2017-2018 yıllarında ise en yüksek gelir 

grupları dışında, daha alt gelir gruplarındayken kişinin gelirinin artması 

mutsuz olmasına neden olmuştur.  Elde edilen bu bulgu, 2017-2018 

yıllarında gelirin yükselmesinin mutluluk üzerinde etki yaratabilecek 

boyutta olmadığını ya da başka faktörlerin etkisinin söz konusu 

olduğunu düşündürmektedir. Bireyler maddi zenginliğe ulaşınca mutlu 

olacağına dair inanç beslemektedir. Bekledikleri kazanca ulaştıklarında 

ise mutluluk beklentilerinin karşılanmadığını; onları mutlu olma 

yolunda tutanın bu uğraş olduklarını anlayabilirler. Bu durumda önceki 

mutluluk düzeylerinden daha mutsuz hale gelmeleri mümkündür. 

Çünkü beklentilerinin gerçekleşmesinden önce de mutsuz olsalardı bile, 
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mutluluğa ulaşma yolundaki inançları onları daha mutlu tutmaktadır. 

(Ben-Shahar, 2008: 84).  

 

Sağlık değişkeninin ise mutluluk üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu, 

sağlıklı olmak bireyi çok mutlu kategorisinde sürekli tutamasa da; 

sağlıklı bireylerin mutsuz ve çok mutsuz olma olasılıklarının düşük 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. Sağlığa dikkat etmek ve sağlıklı olmak 

bireyin mutluluk düzeyini yükseltecektir. 
 

Çalışmadan elde edilen tüm bulgular birlikte düşünüldüğünde; 

kadınların neden erkeklerden neden daha mutlu olduğu ortaya 

konularak erkeklerin de mutluluk düzeylerinin yükseltilmesinin 

sağlanması; artan yaşın neden bireyleri mutsuzlaştırdığı incelenerek 

iyileştirilebilen şartların iyileştirilmesi; nitelikli eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi; evlilik kurumuyla eşle oluşan bağın ve tüm aile ile olan 

bağların güçlendirilmesi; gelirin artırılması ancak mutluluğun sadece 

paraya bağlı olduğunun düşünülmemesi ve sağlığa önem verilmesi 

önerilmektedir. 
 

Toplumları bireylerin oluşturduğu gerçeği göz önüne alındığında; 

bireylerin mutluluğunun, mutlu bir topluma giden yol olduğu açıktır. 

Bireyler mutlu olduğunda; refah düzeyi daha yüksek, daha mutlu bir 

toplumda, ülkede ve dünyada yaşamak mümkün olacaktır.  
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