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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası eşitsizliği 

mekânsal bir perspektifte incelemektir. Çalışmada, 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro 

verileri kullanılmıştır. Analize ilişkin en temel sorun, anket sorularının ordinal ölçekli olması ve söz 

konusu cevap kategorilerinin bireyler için eşit aralık ifade etmek zorunda olmamasıdır. Çalışmada, 

ilk olarak bu ölçek sorununu çözmeye yönelik alternatif eşitsizlik ölçütleri incelenmiş ve il bazında 

mutluluk eşitsizliği endeksi hesaplanmıştır. Sonrasında ise mekânsal yaklaşıma dayalı bir analizle, 

yaşam memnuniyeti eşitsizliği illerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Analiz sonucunda, 

yüksek gelişmişlik gruplarındaki iller için gelişmişlik düzeyi arttıkça, düşük gelişmişlik düzeyindeki 

iller içinse gelişmişlik düzeyi azaldıkça mutluluk eşitsizliğinin arttığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Yaşam memnuniyeti, mutluluk, ordinal ölçekli veri, mekânsal eşitsizlik 

endeksleri. 

JEL kodları: I31, C31, O12. 

1. Giriş  

Bir toplumdaki sosyal eşitsizliği ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda 

ağırlıklı olarak gelir eşitsizliği incelenmektedir. Son dönemde, mutluluk ya da 

yaşam memnuniyetinde görülen eşitsizlik, sosyal eşitsizliği anlamak adına ilgi 

çeken bir konu haline gelmiştir. Ortaya çıkan bu ilginin en temel nedeni, gelir 

eşitsizliğinin girdi değişkeni olması itibarı ile gerçekleşen eşitsizlikleri doğrudan 

yansıtamamasıdır. Bunun yerine kişinin yaşamına dair uzun ömürlülük ya da 

mutluluk gibi nihai çıktı değişkenlerinin dağılımına odaklanmak sosyal eşitsizliğe 

ilişkin daha sağlıklı bilgi sunacaktır (Veenhoven, 2005). Bir başka ifadeyle, gelir  
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eşitsizliği gerçekleşen refahın dağılımından ziyade refaha ulaşmak için sahip olunan 

araçlardaki eşitsizliği yansıtmaktadır. Mutluluk ya da yaşam memnuniyetindeki 

eşitsizlik ise gerçekleşen ve kişinin kendi öznel değerlendirmesine dayanan bir refah 

eşitsizliği ölçüsü sunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de eşitsizlik tartışmalarına 

yeni bir boyut katmak amacıyla yaşam memnuniyetinin il düzeyinde dağılımı ve 

eşitsizlik derecesi irdelenmektedir.1 Bu yolla, Türkiye’deki eşitsizlik çalışmalarına 

gerçekleşen refahta ya da çıktıda gözlenen eşitsizliği irdeleyen bir çalışma 

eklenmesi amaçlanmıştır. 

Dünya genelinde mutluluk ve yaşam memnuniyetinin ekonomik analizi 

üzerine hızla büyüyen bir literatür bulunmaktadır. Bu literatürün çok büyük bir 

kısmını, mutluluğun sosyoekonomik belirleyicilerine ve mutluluk düzeyi ile farklı 

ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilere odaklanan çalışmalar oluşturmaktadır. 

Ancak, son yıllarda konuya yönelik ilgi, mutluluk dağılımının bütününün ele 

alındığı ve odak noktasında mutluluk eşitsizliklerinin incelenmesinin olduğu bir 

yöne kaymaktadır. Türkiye için yapılmış olan sınırlı sayıdaki çalışma ise yaşam 

memnuniyetinin düzeyi ve belirleyicileri üzerinedir.2 Türkiye’de yaşam 

memnuniyetini eşitsizlikler perspektifinden inceleyen ve bunu coğrafi bir 

yaklaşımla ele alan bir çalışma bildiğimiz kadarıyla mevcut değildir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası 

eşitsizlikler il düzeyinde hesaplanmakta ve bu yapılırken ölçüm güvenirliği göz 

önüne alınmakta ve mekânsal etkilerin önemi ortaya konmaktadır. Çalışmanın 

literatüre katkısı iki boyuttadır. İlk katkı, Türkiye üzerine çok sınırlı olan mutluluk 

ekonomisi literatürüne, dünya literatüründe de yeni gelişen eşitsizlik boyutunu 

inceleyen bir çalışmanın eklenmesidir. Ayrıca, illerin gelişmişlik düzeyi ile 

mutluluk eşitsizliği arasındaki ilişki de ele alınmaktadır. İkinci ve daha önemli katkı 

ise, coğrafi birim düzeyinde mutluluk dağılımında mekânsal etkilerin varlığını 

ortaya koyarak söz konusu etkilerin bölgesel mutluluk eşitsizliği çalışmaları için 

önemine vurgu yapmasıdır.  

Türkiye’de ilk Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2003 yılında Hanehalkı 

Bütçe Anketi içinde bir modül olarak gerçekleştirilmiş; takip eden yıllarda ise, her 

yıl düzenli olarak verilmiştir. Anketin kapsamı ve örnek büyüklüğü zaman 

içerisinde çok genişletilmiştir.3 Öncekilerle kıyaslandığında en büyük örnek 

hacmine sahip olan 2013 Yaşam Memnuniyeti Anketi’nin en önemli özelliği ise, 

                                                 
1  Her ne kadar literatürde yaşam memnuniyeti ve mutluluk kavramları birbirinden farklı anlamlar ifade etse de, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti anketi adı altında bireylerin mutluluk düzeylerini 

sormaktadır. Bu bakımdan TÜİK’in bu iki kavramı eş değer tuttuğu söylenebilir. Bu çalışmada, TÜİK’in bu 

yaklaşımı ışığında mutluluk ve yaşam memnuniyeti kavramları birbiri yerine kullanılmaktadır. 
2  Bkz. Caner (2015a), Dumludag vd. (2015), Dumludag (2013), Gokdemir (2015), Selim (2008). Bu çalışmalar, 

literatür taraması kısmında detaylı sunulmaktadır. 
3  2003 yılında 2140 hanede 5304 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle başlayan anket, hane ve görüşülen kişi 

sayısı her yıl artış göstererek 2013 yılında 103312 hanede 196203 kişiyi kapsayacak şekilde yapılmıştır. 
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bölgeler ve iller arası farklılıkları yansıtabilmesi amacıyla il düzeyinde tahmin 

vermeye olanak tanıyacak örnek hacmine sahip ilk anket olmasıdır. Söz konusu 

ankete ait değişkenlerin neredeyse tamamı kategorik değişkenlerden oluşmaktadır. 

Bu kategorik değişkenlerin bir kısmı nominal ölçeğe sahipken, çok büyük bir kısmı 

anket katılımcısının pek çok konuya ilişkin (a) çok memnun, (b) memnun, (c) orta,  

(d) memnun değil, (e) hiç memnun değil seçeneklerinden birini seçmek suretiyle 

bireysel değerlendirmesinin sorulduğu ordinal ölçekli sorulardır. 

Anket katılımcılarından derlenen ordinal ölçeğe sahip verilerin analizi, bir 

takım güçlükleri beraberinde getirmektedir. Birincisi, bu tür anketlerde verilen 

cevaplar sübjektif iken, araştırmacı analizde bunlara, sanki veri setindeki her birey 

için objektif bir ölçü birimini ifade ediyormuşçasına yaklaşmak durumunda 

kalmaktadır. Bir başka ifadeyle, belirli bir seçeneği seçen tüm katılımcıların tam 

olarak aynı ölçütlere göre değerlendirmede bulundukları varsayılmaktadır. İkinci 

problem, anket katılımcılarının cevaplarını verirken, mutlak ölçütte bir 

değerlendirmeden ziyade göreli değerlendirmeye dayalı bir cevaplama 

mekanizması geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır.  Ordinal ölçekli anketlerden 

derlenen verinin analizinin getirdiği üçüncü güçlük ise, heterojen yapıdaki yığının 

aslında çok sayıda kendi içinde homojen alt kitlelerden oluşmasıdır. Dolayısıyla, 

yığının kısmi olarak daha homojen alt kısımlarının veri yapısı, bütüne göre hayli 

farklılaşabilmektedir. Coğrafi bölümlemeye ilişkin yeterli verinin bulunması 

durumunda, mekânsal yaklaşım yukarıda birbiri ardına değinilen bu iki soruna 

çözüm üretebilme potansiyeline sahiptir. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde tartışıldığı 

üzere, ordinal ölçekli anketlerle çalışmanın getirdiği en büyük güçlük, hiç kuşkusuz, 

ölçekleme problemi olarak bilinen sorundur.  

Allison ve Foster (2004), ordinal ölçekli sağlık anketleri için kısmi eşitsizlik 

sıralamasına dayanan ölçeklemeden bağımsız bir yöntem önermiştir. Kısmi 

eşitsizlik sıralaması, ordinal ölçekli veri analizinin en büyük güçlüğü olan 

ölçekleme problemini çözmesi itibariyle ordinal ölçekli veriyle analiz için hayli 

yararlı bir alternatif sunmaktadır. Çalışmada, bu yöntem çıkış noktası olarak 

alınarak Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin il bazında eşitsizlik analizi 

yapılmaktadır. Ayrıca, ordinal ölçekli veriyle çalışmanın getirdiği problemlerin en 

azından bir kısmını çözmede, mekânsal yaklaşımın bize bir takım imkânlar sunduğu 

vurgulanmaktadır. İkinci bölüm, mutluluk eşitsizliği üzerine literatüre ayrılmış ve 

çalışmamız bu bağlamda konumlandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Allison-Foster 

tarafından önerilen ve skorlama sorununu aşarak eşitsizlik analizi yapmaya imkân 

veren kısmi eşitsizlik sıralaması yöntemi ve bu yöntemin daha genelleştirilmiş bir 

formu olan Naga ve Yalcin’ın (2008) geliştirdiği yaklaşım detaylarıyla 

açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, kısmi eşitsizlik sıralaması ve Naga-Yalcin 

yöntemlerine dayanarak Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bir eşitsizlik 

analizi yapılmaktadır. Beşinci bölümde ise, dördüncü bölümde elde edilen sonuçlar 
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mekânsallık boyutunda ele alınmaktadır. Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin 

analizlerde mekânsal etkilerin dikkate alınma gerekliliği bu bölümde ortaya 

konmaktadır. Son olarak, altıncı bölüm ise, sonuçların tartışılmasına ayrılmıştır.  

2. Literatür taraması 

Mutluluk ekonomisi alanındaki çalışmalar, ağırlıklı olarak mutluluk düzeyi 

ve bunun belirleyicilerine odaklanmaktadırlar. Literatürde mutluluk düzeyini 

belirleyen faktörler üzerine çok sayıda mikroekonometrik çalışma mevcuttur.4 

Mutluluk eşitsizliği ise görece yeni bir konudur ve üzerine sınırlı bir literatür 

bulunmaktadır. Türkiye üzerine mutluluk ekonomisi konusunda ise çok az sayıda 

çalışma bulunmakta olup, bunlar mutluluk düzeyi ve bunun sosyoekonomik 

belirleyicilerine odaklanmışlardır. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de mutluluk 

eşitsizliğini irdeleyen çalışma bulunmamaktadır. 

Türkiye’de yaşam memnuniyeti üzerine işsizliğin negatif, gelirin ise pozitif 

yönde etki ettiğini gösteren bulgular mevcuttur (Caner, 2015a; Selim, 2008). Mutlak 

gelirin yanı sıra gelir karşılaştırmaları da kişilerin mutluluk düzeyini açıklamada 

önemlidir. Kişinin gerek iç ve dış kıyaslamaları gerekse beklentileri mutluluk 

düzeyini anlamlı şekilde etkilemekte ve bu etki başarısızlık durumunda daha yüksek 

olacak şekilde asimetrik olmaktadır (Caner, 2015b; Dumludag 2013; Dumludag, 

vd., 2015).5 Demografik faktörlerden, yaş (Selim, 2008), kadın olmak ve evli olmak 

(Caner, 2015a) ise yaşam memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 60 yaş üstü 

yaşlı nüfus için de medeni durumun benzer etkileri bulunmuştur. Türkiye’deki yaşlı 

nüfusta, boşanmış ya da ayrı yaşıyor olmak, en düşük gelir grubunda olmak ve 

ekonomik kriz yılları mutsuz olma olasılığını anlamlı şekilde arttırmaktadır (Ergin 

ve Mandiracioglu, 2015). Tüketim ve tasarrufun mutluluk üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, hem kadınlar hem de erkekler için sadece dayanıklı mallara yönelik 

harcamaların mutluluğu pozitif yönde etkilediği görülmektedir (Gokdemir, 2015). 

Tasarruflar ise erkekler açısından mutluluğu anlamlı şekilde etkilerken, kadınlar 

açısından doğrudan bir etkiye sahip değildir (Gokdemir, 2015). Ekonomik 

faktörlerin yanı sıra kurumlara güven ve hükümetten memnuniyet gibi politik 

faktörlerin de yaşam memnuniyeti üzerine pozitif etkisini gösteren bulgular 

mevcuttur (Ekici ve Koydemir, 2014). 

Zaman içerisinde mutluluk eşitsizliğindeki değişim incelendiğinde birçok 

ülke için eşitsizliğin azaldığı yönünde bulgular bulunmaktadır. AB ülkelerinde, 

                                                 
4  Frey ve Stutzer (2002) ile Clark, vd. (2008) kapsamlı literatür taramaları sunmaktadırlar. 
5  Geçiş ekonomileri için de benzer bir asimetrik etkinin olduğu, ancak gelişmiş AB ülkeleri için yukarı yönlü 

değerlendirmelerin yaşam memnuniyetini açıklamada etkili olmadığı bulunmuştur (Dumludag, 2014). AB 

ülkeleri için olan bulgu, Easterlin (1974) paradoksu ile açıklanmaktadır. Buna göre, toplumun gelir düzeyi 

arttıkça maddi arzular da artmakta ve bunun sonucunda daha yüksek gelir doğrudan daha yüksek mutluluk 

anlamına gelmemektedir.  
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standart sapmaya dayalı hesaplanan mutluluk eşitsizliğinde 1973'ten 2001'e bir 

düşüş kaydedilmiştir (Veenhoven, 2005). ABD için de aynı ölçüye dayalı mutluluk 

eşitsizliği 1972'den 2006'ya önemli derecede düşmüştür (Stevenson ve Wolfers, 

2008). ABD için Allison-Foster yöntemi kullanılarak da, 1970'lerden 1990'lara 

mutluluk eşitsizliğinde bir düşüş, 2000'lerde ise tekrar bir artış kaydedilmiştir. 

2010'a gelindiğinde ise en düşük eşitsizlik yılı kaydedilmekle beraber ortalama 

mutluluk düzeyinin de en düşük olduğu yıl gerçekleşmiştir (Dutta ve Foster, 2011). 

Naga-Yalcin endeksine dayanarak İrlanda için 1994'den 2001'e yaşam 

memnuniyetinin farklı yönlerindeki eşitsizliklerde bir düşüş kaydedilmiştir 

(Madden, 2011). Avustralya'da da 2001'den 2010'a yaşam memnuniyeti 

eşitsizliğinde bir düşüş gözlenmiştir (Ambrey ve Fleming, 2014). ABD, Avustralya 

ve İrlanda'nın aksine, Almanya'da 1992'den 2007'e mutluluk eşitsizliğinde bir artış 

yaşanmıştır (Becchetti, vd., 2014).  

Dünya literatüründe mutluluk ekonomisi üzerine çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Çalışmamızın odağı mutluluk eşitsizliği olduğundan sadece 

mutluluk eşitsizliğini açıklayan çalışmalara burada detaylı yer verilmiştir.6 Görece 

daha çok sayıda çalışma, makroekonomik perspektifle ülkelerarası mutluluk 

eşitsizliği farklılıklarını ölçmeye ve açıklamaya çalışmaktadır. 1980’ler için 

sosyoekonomik eşitsizliğin (Veenhoven, 1990) ve 1990’lar için gelir eşitsizliği ile 

sağlık eşitsizliğinin artmasının (Ovaska ve Takashima, 2010) mutluluk eşitsizliğini 

de arttırdığı bulunmuştur. Gerek 1980’ler gerekse 1990’lar için demokratik bir 

siyasi yapı ve geniş siyasal özgürlükler ile ekonomik olarak gelişmişliğin mutluluk 

eşitsizliğini azaltıcı yönde etkilediği görülmüştür (Veenhoven, 1990; Ovaska ve 

Takashima, 2010). 2000’ler için de kişi başına gelirdeki artışın mutluluk eşitsizliğini 

düşürücü, gelir eşitsizliğindeki artışın ise mutluluk eşitsizliğini arttırıcı etkisi 

bulunmuştur (Delhey ve Kohler, 2011). Ancak, ülkeler için servet etkisi kontrol 

edildiğinde gelir eşitsizliği ile mutluluk eşitsizliği arasındaki pozitif ilişkinin 

ortadan kaybolduğu yönünde bulgular da mevcuttur (Berg ve Veenhoven, 2010).  

1981-2008 dönemi için 105 ülkeyi kapsayan bir çalışmada, büyümenin zaman 

içerisinde “çok mutsuz” ve “çok mutlu” grubundaki kişi sayısını azalttığı ve sağlık 

gibi kamusal mallara erişimin genişlemesinin mutluluk eşitsizliğini negatif yönde 

etkilediği ortaya konmuştur (Clark, vd., 2014). Benzer şekilde, refah devletinin 

büyümesinin mutluluk eşitsizliği üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu 

                                                 
6  Literatürde gelir eşitsizliğinin mutluluk, yaşam memnuniyeti ya da bireysel refah düzeyi üzerine etkileri 

çokça çalışılagelmiştir. Gelir eşitsizliğinin mutluluk ya da yaşam memnuniyeti düzeyi üzerinde anlamlı 

negatif bir etkiye sahip olduğu yönünde bulgular yaygındır (Verme, 2011) ve bu etki ABD, AB ülkeleri ve 

batı toplumları için oldukça güçlüdür  (Ahn vd., 2015; Alesina, vd., 2004; Cooper, vd., 2013; Ferrer-i-

Carbonell ve Ramos, 2014). Latin Amerika ülkelerinde ise bu negatif etki, eşitsizliğin alt gelir grupları için 

mutlak olarak kalıcı bir dezavantaj ifade etmesinden dolayı, çok daha güçlüdür (Graham ve Felton, 2006). 

Gerek dünya ülkeleri gerekse AB ülkeleri için 2000’li yıllarda kişilerin dini inanç düzeylerindeki artışın bu 

negatif etkiyi zayıflattığı ortaya konmuştur (Weijers ve Joshanloo, 2015).  
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bulunmuştur (Gainer, 2013). Yönetişimin kalitesi ve özellikle teknik yönden kaliteli 

olması mutluluk eşitsizliğini, belli bir eşiğin üzerine geçilince, azaltıcı etkide 

bulunmaktadır (Ott, 2011). Mutluluk düzeyi de, özellikle zengin ülkeler için, 

mutluluk eşitsizliği ile güçlü, negatif bir korelasyona sahiptir (Ott, 2005).  

Mikroekonomik perspektifle mutluluk eşitsizliği üzerine daha az sayıda 

çalışma mevcuttur. ABD’de 1972'den 2006'ya mutluluk eşitsizliğinde önemli bir 

düşüş yaşanmış, bu sonuçta, hem cinsiyet hem de ırk ve etnik köken temelli alt 

demografik gruplardaki eşitsizliğin azalması etkili olmuştur. Eğitim düzeylerine 

göre gruplar arası mutluluk açığı ise artmıştır (Stevenson ve Wolfers, 2008). 

Almanya'da, 1992'den 2007'e mutluluk eşitsizliğinde bir artış gözlenmiş; işsizlikteki 

artış ve orta yaş nüfusun genişlemesi, bu artışı açıklamada etkili olmuştur. Eğitim 

ve gelir artışı ise mutluluk eşitsizliğini azaltan faktörler olarak öne çıkmaktadır 

(Becchetti, vd., 2014).  

Metodolojik olarak ele alındığında ise, mutluluk eşitsizliği üzerine Dutta ve 

Foster (2011) ile Madden (2011) gibi birkaç çalışma dışında ordinallik sorununu 

dikkate alan çalışmanın olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gördüğümüz 

kadarıyla, literatürde incelenen çalışmalardan hiçbiri bölgesel mutluluk 

eşitsizliklerini incelerken mekânsal etkilerin önemine vurgu yapmamaktadır. Bu 

anlamda çalışmamız hem Türkiye üzerine olan sınırlı mutluluk ekonomisi 

literatürüne, Türkiye’de mutluluk eşitsizliğinin durumunu ortaya koyarak, hem de 

dünya literatürüne mekânsal etkilerin önemine vurgu yaparak katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

3. Ordinal ölçekli veri için eşitsizlik analizi: Kısmi eşitsizlik 

sıralaması ve uzantıları 

Gelir gibi sürekli değişkenlere ilişkin eşitsizlik ölçütleri literatürde yoğun 

olarak çalışılmıştır. Sürekli değişkenler için eşitsizlik analizi yapmaya imkân veren 

ve belli başlıları Gini, Theil, Atkinson ve genel entropi endekslerine ek olarak, 

Lorenz eğrileri ve genelleştirilmiş Lorenz eğrileri vb. olmak üzere, çok sayıda 

yöntem mevcuttur. Benzer bir literatür zenginliğinden kategorik değişkenler 

açısından söz etmek mümkün değildir.  

Ordinal ölçeğe dayalı veriyle çalışmanın getirdiği en büyük sorun, skorlama 

veya ölçek belirleme problemidir. Analizin henüz başında araştırmacının yapacağı 

ilk iş, ölçek belirlemedir. Ne var ki, ankete katılanların cevaplarına ait dağılım 

niteliksel ya da kategorik seçenekler üzerinde tanımlıdır ve kişilerin bu seçenekler 

arasında seçim yaparken hangi zihinsel süreci takip ettiklerinin araştırmacı 

tarafından bilinmesi mümkün değildir. Örneğin, yaşam memnuniyeti anketinde 

sorulan “Yaşamınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” 

sorusu için verilen seçenekler (1) Çok mutlu (2) Mutlu (3) Orta (4) Mutsuz (5) Çok 
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mutsuz şeklindedir. Bu noktada araştırmacının yapacağı herhangi bir skorlama, 

temel olarak, anket katılımcısının cevap verme anındaki zihinsel değerlendirme 

sürecine ilişkin bir kısıtlamayı, bir tahmini ya da en azından söz konusu süreç 

üzerine getirilmiş bir varsayımı ifade edecektir.  

Ordinal ölçekli değişkenler için muhtemelen ilk akla gelen seçenek, doğrusal 

ölçek olarak adlandırılan 1, 2, 3, 4, 5 skorlamasıdır. Doğrusal ölçeğe rakip olan ve 

birbirini takip eden seçeneklere atanacak skorların değişmesine imkân veren iki 

alternatiften söz edilebilir. Bunlardan ilki, birbirini takip eden seçeneklere verilecek 

rakamlar arasındaki farkın azalmasına olanak sağlayan tam içbükey skorlama; 

diğeri ise, söz konusu skorlar arası farkın artmasına dayalı olan tam dışbükey 

ölçeklemedir. Söz konusu iki ölçekleme çeşidi içinde bile, tek bir skorlama 

tasarımından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, araştırmacı tarafından 

seçilecek skorlama, analiz sonuçları üzerinde doğrudan etkiye sahip olacaktır. Bir 

başka ifadeyle, seçilecek ölçekleme tipi, anket katılımcısının seçenekleri 

değerlendirmesi aşamasında nasıl bir yol izlemiş olabileceğine ilişkin araştırmacının 

sübjektif inancını temsil edecektir. O halde, belirli bir analiz sonucunda erişilecek 

sonuçlara nasıl güvenilebilir? Daha doğrusu, analiz sonucunda elde edilecek 

sonuçların saf olarak verinin bize sunmak istediği hikayeyi anlattığından ve 

dolayısıyla, ölçeklemeden kaynaklanan sonuçlar türetmediğinden nasıl emin 

olunabilir? 

Bu konu, sağlık ekonomisinde kişiden sübjektif sağlık değerlendirmesinin 

istendiği anketlere dayalı çalışmalarda yoğun şekilde işlenmiş ve söz konusu soruna 

ilişkin çeşitli metotlar önerilmiştir. Bu yaklaşımlardan ilki, ordinal ölçekli sorulara 

verilen cevapları kendi içinde gruplayarak kişinin kendisini sağlıklı hissediyor-

sağlıklı hissetmiyor gibi ikili bir cevap formatına indirgenmesi suretiyle 

eşitsizlikleri inceleme çabasını içerir (Wogstaff ve Van Doorslaer, 1994). Ne var ki, 

böyle bir yaklaşım verinin değişkenliğini büyük oranda ortadan kaldırmaktadır. Bir 

diğer yaklaşım ise, belirli bir kategoriye ait sorulara ilişkin seçenekler için bir 

skorlama algoritması geliştirmek ve her bir kategori içerisindeki sorular için 

hesaplanan skorların (0,1) aralığında yeniden ölçeklendirilmesi temeline 

dayanmaktadır (Brazier vd., 1998; Feeny vd., 2002; Hays, vd., 1998; Salomon vd., 

2002).7 Üçüncü tip yaklaşım, ordinal ölçekli soruların seçeneklerine ait gözlenen 

frekansların bir latent değişkene bağlı olduğu varsayımı altında dağılımın 

incelenmesidir. Literatürde bulunan bir diğer yaklaşım ise, belirli bir teori 

                                                 
7  Bu ana fikir çerçevesinde oluşturulmuş ve sağlık eşitsizliklerini ölçmeye yönelik birçok ölçek 

kullanılmaktadır. Sağlık hizmetleri endeksi (HUI), SF-36 endeksi ya da Dünya Sağlık Örgütü endeksi (WHO 

Index)  bu tür skorlama algoritmasına dayanan endekslerin en yaygınlarıdır. Ancak, her bir seçeneğin 

skorlanmasında nesnellikten uzaklaşıldığı açıktır.   
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çerçevesinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki bağın sıralı logit ya da 

sıralı probit modeller altında ele alınmasıdır.8  

Yukarıda kısaca değinilen yaklaşımların en temel problemi, skorlamanın 

analize katmış olduğu sübjektifliktir. Allison ve Foster (2004), anket 

katılımcılarından kendi sağlıklarını değerlendirmelerinin istendiği ordinal ölçekli 

sağlık anketleri için, popülasyonun alt gruplarındaki sağlık eşitsizliklerini 

ölçekleme sorunundan bağımsız olarak ölçebilecek bir prosedür önermişlerdir. 

Kısmi eşitsizlik sıralaması adı verilen bu yönteme geçmeden önce, söz konusu 

yöntemin literatürde ordinal ölçekli veri için eşitsizlik analizi yapmayı hedefleyen 

tek yöntem olmadığını belirtmek gerekir. Ancak, bu tür veriler için önerilmiş diğer 

yöntemler, çoğunlukla verinin ortalama ve standart sapmalarına dayanmaktadır 

(Kalmijn, 2010). Ayrıca, literatürde, gelir gibi sürekli değişkenlerin eşitsizlik 

ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan gini katsayısının, ordinal ve nominal ölçekli 

verilere uyarlanmış versiyonları da mevcuttur. Gini katsayısı da, standart sapma gibi 

verinin ortalamasına dayanmaktadır (Petrie ve Tang, 2008).9  

Ne var ki, ortalama ile standart sapma ve Gini gibi ortalamaya dayalı 

katsayılar kategorik değişkenler için anlamlı birer istatistik olmaktan hayli uzaktır. 

İlk olarak ortalama ve standart sapmanın ölçü birimi sorunu vardır. Bilindiği gibi, 

sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma, bu istatistiklerin hesaplanacağı 

serinin ait olduğu değişkenin ölçü birimini taşırlar. Dolayısıyla, bu istatistiklerin 

ölçü birimleri sürekli değişkenler için doğal bir anlam ifade eder. Kategorik veriler 

için ortalamanın kullanılmasının bir diğer problemi, ortalamaya karşılık gelecek net 

bir kategorinin tanımlı olmamasıdır. Bu açıdan, ortalama ve ortalamaya bağlı 

hesaplanan standart sapmanın sunulan kategorilere ilişkin karşılığı net ve açık 

değildir. Son olarak, ortalama ve ortalamaya dayanan tüm istatistikler, yukarıda 

ayrıntılı bir şekilde tartışılmış olan skorlama veya ölçekleme problemine karşı 

dirençsizdir. Bir başka ifadeyle, farklı ölçekleme yöntemleri söz konusu olduğunda 

bu istatistikler, istatistiki çıkarsama sonuçlarını etkileyecek kadar 

değişebilmektedir. Örneğin, Allison-Foster (2004) tarafından ifade edildiği üzere, 

beş kategori için 𝑥 = (2, 1,6, 5, 3) ve 𝑦 = (3, 3,3, 4,4 ) şeklindeki iki muhtemel 

dağılıma ait ortalamalar, 𝑐 = (1, 2, 3, 4, 5) doğrusal ölçek altında 𝜇(𝑥, 𝑐) =
3,353 > 3,176 = 𝜇(𝑦, 𝑐) iken; c′ = (1, 2, 3, 4,10) dış-bükeyimsi ölçek altında ise, 

𝜇(𝑥, 𝑐′) = 4,235 < 4,353 = 𝜇(𝑦, 𝑐′) şeklinde olmaktadır. Görüldüğü üzere, 

ölçekleme değişimine bağlı olarak, sadece iki seriye ait ortalamaların yönleri ve 

göreli büyüklükleri değişmemiş; ortalamaların işaret ettiği kategoriler üçüncü 

kategoriden dördüncü kategoriye doğru kaymıştır. Bu örnek yukarıda değindiğimiz 

ikinci problem açısından da aydınlatıcıdır. Söz konusu ölçeklemelere bağlı olarak 𝑥 

                                                 
8  Konunun detaylı bir tartışması için bkz. O’Donnell vd. (2008). 
9  Gini katsayısının mutluluk eşitsizliği literatüründe kullanıldığı çalışmalar için bkz. Kalmijn ve Veenhoven 

(2005) ile Gandelman ve Porzecanski (2013). 
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ve y serilerinin ortalama değerlerine karşılık gelen net bir kategori, anket 

katılımcılarına sunulan seçenekler arasında mevcut değildir. Tüm bu açıklamaların 

ışığında, ortalama ve ortalamaya dayalı istatistiklerin kategorik değişkenleri analiz 

etmede arızalı göstergeler türettiklerini; bunların, gerek istatistiksel çıkarsamada, 

gerekse de verideki kategorileri temsil kabiliyetinde bir takım zafiyetlere sahip 

olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Ortalama ve ortalamaya dayalı istatistiklerin aksine, medyan, istatistik olarak 

ordinal ölçekli verinin analizi için bir takım avantajlar sunmaktadır. Birincisi, 

medyan, veride sunulan kategorilerce desteklenen bir istatistiktir. Bir başka 

ifadeyle, medyana karşılık gelen kategori anket katılımcılarına sunulan seçenekler 

arasında mevcuttur.10 Yukarıdaki örnekte, hem x hem de y dağılımlarına ait medyan 

söz konusu dağılımların dokuzuncu gözlemleridir ki; söz konusu istatistik, her iki 

dağılımın üçüncü kategorilerinde bulunmaktadır. Medyana ilişkin bir diğer önemli 

özellik de, medyanın ölçeklemeden bağımsız olmasıdır. Bir başka deyişle, 

ölçekleme değişse bile, medyanın ait olduğu kategori aynı kalacaktır. 

 Allison-Foster (2004), medyanın sahip olduğu bu özellikler dolayısıyla, 

ordinal ölçekli veriyle sağlık eşitsizliklerinin incelenmesinde medyan odaklı bir 

yaklaşım önermişlerdir. Allison-Foster tarafından önerilen yöntem, medyandan 

yayılım prensibine dayalıdır. Aynı medyan kategoriye sahip farklı dağılımlar için 

eşitsizlik ölçütü getiren yöntem, en düşük kategoriden en yükseğe doğru sıralanmış 

serilerin her bir kategoriye karşılık gelen oranlarının birikimli olasılık işlemlerinin 

(cdf) karşılaştırılması temel prensibine dayanmaktadır. Allison-Foster eşitsizlik 

ölçütü uyarınca; x ve y şeklindeki iki ordinal ölçekli dağılım için, (i) hem x hem de 

y aynı medyan kategoriye sahipse, (ii) medyan kategorinin altındaki tüm kategoriler 

için x dağılımına ait birikimli yığın oranları en azından y dağılımı birikimli yığın 

oranları kadar büyükse ve son olarak, (iii) medyan ve medyan üstü kategoriler için, 

y birikimli yığın oranları en az x birikimli kitle oranları kadar büyükse, y dağılımının 

x dağılımına oranla daha konsantre olduğu ve dolayısıyla, x dağılımının y dağılımına 

göre daha eşitsiz bir yapı gösterdiği söylenebilir ve söz konusu ilişki matematiksel 

olarak xSy şeklinde ifade edilebilir. 

Allison-Foster (2004) tarafından önerilen eşitsizlik endeksi, medyan 

kategorinin altındaki kategorilerden hesaplanan alt kuyruk eşitsizliği ile medyan ve 

üstü kategorilerden hesaplanan üst kuyruk eşitsizliği olmak üzere iki bileşene 

sahiptir. Toplam eşitsizlik endeksi ise bu iki bileşenin toplamından oluşmaktadır. 

Bu eşitsizlik endeksini göstermek için, n kategoriden oluşan ordinal ölçekli bir 

değişkene ait gözlemlerin en düşük kategoriden başlayarak en yükseğe doğru                 

                                                 
10  Çalışmanın bundan sonrası için, “medyanın ait olduğu kategori” yerine “medyan kategori” terimi 

kullanılmıştır. Söz konusu terim değişikliğinin sunulan kategoriler içerisinde tam ortada kalan kategori 

şeklinde anlaşılma ihtimaline karşın, anlatım akıcılığını sağlama açısından böyle bir değişiklik uygun 

görülmüştür.  



616 M. Burak Önemli – Nursel Aydıner-Avşar 

𝑥 = (𝑘𝑥1, 𝑘𝑥2, … 𝑘𝑥𝑛) şeklinde dağılmış olduğunu varsayalım. Söz konusu x 

değişkenine ait kitle oranları 𝑥 =  (𝑘𝑥1, 𝑘𝑥2, … , 𝑘𝑥𝑛) ∑ 𝑘𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1⁄  biçiminde olacaktır. 

Bu dağılımdan elde edilecek birikimli yığın oranları ise, 𝑥 = (
𝑘𝑥1

∑ 𝑘𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

,
∑ 𝑘𝑥𝑗

2
𝑗=1

∑ 𝑘𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

, … ,1) 

olarak kolaylıkla elde edilebilir.  

Allison-Foster (2004) tarafından tanımlanan ve medyan kategorinin altında 

kalan kategorilerden kaynaklı alt kuyruk eşitsizliğiyle, medyan kategori ve 

üstündeki kategorilerdeki yayılımdan beslenen üst kuyruk eşitsizliğinin 

toplamından oluşan eşitsizlik endeksi şu şekilde hesaplanabilir: 

 
𝑰𝑨𝑭 = (𝟐 ∑

𝒌𝒙𝒋

∑ 𝒌𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒎−𝟏

𝒋=𝟏

) + (𝟐 (𝟏 − ∑
𝒌𝒙𝒋

∑ 𝒌𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏

𝒋=𝒎

)).                                                                  (1) 

Burada IAF kategorik veriye ait toplam eşitsizlik endeksini ifade ederken, 

eşitlikteki ilk terim medyan kategorinin altındaki kategorilerden kaynaklanan 

eşitsizliği; ikinci terim ise toplam eşitsizliğin medyan kategori ve üstündeki 

kategorilerden kaynaklanan kısmını temsil etmektedir.  

AF eşitsizlik yaklaşımına göre, aynı medyan kategoriye sahip x ve y gibi iki 

dağılımdan, medyanın ait olduğu kategorinin altındaki kategoriler için göreli olarak 

daha yüksek birikimli orana ve medyan kategori ve üstündeki kategoriler içinse 

göreli olarak daha düşük birikimli orana sahip olan dağılım daha yüksek derecede 

eşitsizlik göstermektedir. Allison-Foster (2004) yukarıda (1) no’lu eşitlikte verilen 

𝐼𝐴𝐹 endeksinin, aşağıda belirtilecek bazı ek varsayımlar altında, aynı medyan 

kategoriye sahip iki dağılımın eşitsizlik derecelerini ölçebileceğini göstermiştir. 

Buna göre, karşılaştırmaya olanak tanıması açısından gerekli koşul olarak kabul 

edilebilecek aynı medyan kategoriye sahip iki dağılımdan, daha yüksek 𝐼𝐴𝐹 endeks 

değerine sahip olan dağılım diğerine göre daha yüksek eşitsizlik içerme ihtimaline 

sahiptir. 

İki dağılıma ait 𝐼𝐴𝐹 endekslerinin daha yüksek eşitsizlik seviyesini ifade 

edebilmesi için; iki dağılıma ait 𝐼𝐴𝐹 değerleri arasındaki ilişki, hem alt kuyruk (IAFA) 

hem de üst kuyruk eşitsizlik (IAFÜ) ilişkileriyle tam tutarlı bir yapı göstermelidir. Bir 

başka ifadeyle, aynı medyan kategoriye sahip x ve y gibi iki dağılımda 𝐼𝐴𝐹
𝑥  ve 𝐼𝐴𝐹

𝑦
 

endekslerini karşılaştırarak bir eşitsizlik analizi yapılabilmesi, söz konusu endeksler 

arasındaki ilişkinin yapısının, bu iki dağılımın hem alt kuyruk hem üst kuyruk 

bileşenlerinin yapısıyla aynı olmasını gerekli kılar. Bu koşul, karşılaştırma 

yapılabilmesinin yeterli koşulu olarak düşünülebilir. Örneğin, 𝐼𝐴𝐹
𝑥 ≥ 𝐼𝐴𝐹

𝑦
 ilişkisinin 

x dağılımı adına daha yüksek eşitsizliği ifade edebilmesi, endeks değeri olarak IAFAx 

≥ IAFAy ve IAFÜx ≥ IAFÜy koşullarının aynı anda sağlanmasını gerektirir. Eğer bu üç 

ilişki eşanlı olarak sağlanırsa, x dağılımının y dağılımına göre daha yüksek eşitsizlik 

içerdiği sonucuna varılabilir ve bu durum matematiksel olarak xSy şeklinde ifade 
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edilebilir. Öte taraftan, örneğin, 𝐼𝐴𝐹
𝑥 ≥ 𝐼𝐴𝐹

𝑦
 iken, IAFAx ≥ IAFAy ve IAFÜx <IAFÜy ise veya 

aynı durum için IAFAx< IAFAy ve IAFÜx ≥ IAFy ise, bu iki dağılım karşılaştırılamaz. 

Böylelikle, Allison-Foster ikili eşitsizlik ilişkisini gösteren S kısmi sıralama 

ölçütünün, matematiksel olarak, her x için xSx şeklinde ifade edilebilecek olan 

yansımalı (reflexive) bağıntıya sahip olma şartına ek olarak; her x, y ve z için xSy ve 

ySz bağıntılarının otomatikman xSz bağıntısını ima etmesi gerekliliğini ifade eden 

geçişli (transitive) bağıntıya sahip olma şartını sağladığını söylemek mümkündür. 

Ne var ki, söz konusu sıralama ölçütü, her x, y için xSy veya ySx durumlarından 

birisinin mutlak suretle geçerli olacağını ifade eden belirlilik (completeness) 

özelliğini sağlamaktan uzaktır. 

Allison-Foster kısmi sıralama ölçütünün belirlilik özelliğini sağlamaması, söz 

konusu ölçüt kullanılarak türetilen eşitsizlik endeksinin pratik değerini 

azaltmaktadır. Çünkü çok sayıda dağılım eşitsizlik açısından karşılaştırılmak 

istendiğinde, bunların bir kısmı birbiriyle karşılaştırılamaz olacaktır. Ne var ki, bu 

çalışma, Naga-Yalcin (2008) için bir çıkış noktası olmuştur. Naga-Yalcin (2008) 

ideal bir eşitsizlik ölçütünün sahip olması gerekli dört aksiyoma vurgu yapmıştır. 

Bunlar: süreklilik, ölçekten bağımsızlık, normalizasyon ve eşitliliktir. Süreklilik, 

hesaplanacak eşitsizlik endeksinin sürekli bir fonksiyon olması gereğini ifade eder. 

Ölçekten bağımsızlık, eşitsizlik endeksinin ölçek değişikliğine duyarsızlığı 

manasına gelmektedir. Normalizasyon, temel fikrini tüm yığın medyanda 

kümelenirse eşitsizliğin mümkün en düşük seviyede seyredeceğinden alır. Bu 

aksiyom gereği eşitsizlik endeksi, en küçük değeri sıfır olacak şekilde 

normalizasyona tabi tutulabilir. Eşitlilik aksiyomunun temelinde, Allison-Foser 

sıralaması yatmaktadır. Buna göre, medyanı koruyarak medyandan yayılımı artan 

dağılımlar daha düşük eşitlilik gösterirler. Naga-Yalcin (2008) söz konusu dört 

aksiyomun farklı kombinasyonları altında farklı eşitsizlik endeksleri önermişlerdir. 

Bu dört aksiyomun geçerli olması durumunda, yazarlarca önerilen endeks (1) no’lu 

eşitlikte kullanılan notasyona uygun olarak şu şekilde ifade edilebilir:     

 

𝐼𝑁𝑌 = 1 − (
2 ∑ |

𝑘𝑥𝑗

∑ 𝑘𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

− 0,5| − 1𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
). 

 

         (2) 

4. Türkiye’de yaşam memnuniyeti eşitsizliği 

Bu bölümde, Türkiye’de 2013 yılına ait yaşam memnuniyeti anketi 

kullanılarak il bazında mutluluk eşitsizlikleri incelenmiştir. Söz konusu mutluluk 

eşitsizliklerine ilişkin endekslerin hesaplanmasında, bir önceki bölümde açıklanan 

IAF ve INY eşitsizlik endeksleri kullanılmıştır. Eşitsizliklerin hesaplanmasına ilişkin 

açıklamaya geçmeden önce,  anketin yapısı üzerinde durmakta fayda vardır.  
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Türkiye’de ilk defa il bazında tahmin üretmeye imkân tanıyacak şekilde 

verilmiş olan 2013 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda, hane değişkenleri ve 

fert değişkenleri olmak üzere iki adet veri seti mevcuttur.11 Çalışmanın amacı 

doğrultusunda, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin iller arasındaki eşitsizliği 

ölçebilmek için, yaşam memnuniyeti anketinin “Yaşamınızı bir bütün olarak 

düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusuna odaklanılmıştır. Söz konusu soru, 

yukarıda belirtildiği üzere, ordinal ölçekli olup cevapları (1) çok mutlu (2) mutlu (3) 

orta (4) mutsuz (5) çok mutsuz şeklindedir. Önceki bölümde açıklanan IAF ve INY 

eşitsizlik endekslerinin hesaplanabilmesi için, öncelikle cevapların en düşük 

kategoriden en yüksek kategoriye doğru sıralanarak il bazında her kategoriye 

karşılık gelen oranların bulunması gerekmektedir.  

Bu noktada belirtmeliyiz ki, elde etmek istediğimiz oranlar, örnek 

oranlarından ziyade her bir il itibariyle yığının verilen kategoriler için oransal 

dağılımına ilişkin tahminlerdir. Ne var ki, TÜİK tarafından verilen yaşam 

memnuniyeti anketinde örnek seçimi, rassal örneklemeye değil, iki aşamalı tabakalı 

örneklemeye dayanmaktadır.12 Bu bağlamda, önce her bir il için kategorilerin yığın 

içindeki oransal dağılımlarına ek olarak medyan kişinin ait olduğu kategoriye ilişkin 

tahminler elde edilmiştir.13 Söz konusu tahminlerin tamamı burada sunulmamakla 

birlikte şöyle bir yol izlenmiştir. Örneğin,  Adana için Adana ilinde yaşayan 18 yaş 

üstü nüfusun %4,1’i kendisini çok mutsuz olarak nitelerken, %10,4’ü mutsuz, 

%32,5’i orta mutluluk seviyesinde, % 46,3’ü mutlu ve son olarak, %6,7’si çok mutlu 

olarak nitelemektedir. Dolayısıyla, Adana ili için en düşük kategori olan çok 

mutsuzdan en yüksek kategori çok mutluya doğru sıralanmış kategorilere ait 

birikimli oranlar sırasıyla (0,041; 0,145; 0,470; 0,933; 1) şeklindedir. Bu ildeki 

medyan kişinin ait olduğu kategori dördüncü kategori olan mutludur.  

Benzer şekilde, tüm iller için sıralanmış kategorilere ait birikimli oranlar, 

medyan kişinin ait olduğu grup ile birlikte tahmin edilmiştir. Daha sonra, il 

popülasyonlarına ait bu birikimli oranlar kullanılarak, hem alt ve üst kuyruk 

bileşenleriyle birlikte IAF eşitsizlik endeksi hem de INY eşitsizlik endeksi 

hesaplanmıştır. Tahminler, sağlıklı bir sıralama yapma imkânı sağlayan INY 

endeksine dayalı il sıralamalarıyla birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.  

                                                 
11  Bu anketin değişkenleri neredeyse bütünüyle kategorik değişkenlerden oluşmaktadır. Bu kategorik 

değişkenlerin bir kısmı nominal ölçeğe sahipken, çok büyük bir kısmı ordinal ölçeklidir.  
12  Kümelemeye dayalı olan bu örnekleme yöntemi, ele alınan yığının coğrafi olarak farklı gruplara veya 

kümelere ayrılarak kümelenmesi ve sonrasında örneklemenin gerçekleştirilmesi temel prensibine dayanır. 

TÜİK, söz konusu tabaka bilgisini maalesef araştırmacılarla paylaşmamaktadır. Bu nedenle, her bir il için en 

alt kategoriden en üste doğru sıralanmış seçeneklere ilişkin oran tahminlerinde, her bir il birincil örneklem 

birimi (PSU) olarak alınmış, ayrıca her bir gözlem için sağlanan faktör ağırlığı da kullanılmıştır. 
13  Analizimiz açısından mutlak suretle gerekli olmamakla birlikte, doğrusal skorlama altında ortalama ve 

varyans tahminleri de elde edilmiştir. 
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Daha önce belirtildiği üzere, IAF eşitsizlik endeksini kullanarak eşitsizlik 

analizi yapabilmek için, yukarıda değinilen gerekli koşul, endeksleri 

karşılaştırılacak birimlerin aynı medyan kategoriye sahip olmalarıdır. 

Tahminlerimiz, dört il hariç tüm illerde medyan kişinin mutluluk düzeyinin 

dördüncü kategori olan mutluya tekabül ettiğini göstermektedir. Sadece Antalya, 

Diyarbakır, Osmaniye ve Tunceli’de medyan kişinin ait olduğu mutluluk düzeyi 

kategorisi üçüncü kategori olan “orta” seçeneğine denk gelmektedir. 

Öncelikle, Tablo 1’de verilen IAF endeksi, (1) no’lu eşitlikte sunulduğu gibi, 

alt kuyruk eşitsizlikleri (IAFA) ile üst kuyruk eşitsizliklerinin (IAFÜ) toplamından 

oluşmaktadır. Ne var ki, IAF endeksine dayalı bir eşitsizlik sıralaması yapılabilmesi, 

yukarıda açıklanan gerekli ve yeterli koşulların her ikisinin de sağlanmasını gerekli 

kılmaktadır. Bu hayli sınırlandırıcı kısıtın, IAF endeksinin pratik değerini 

düşürdüğünü ifade etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü, m sayıda element için, IAF 

endeksiyle bir eşitsizlik karşılaştırması yapılabilmesi, her bir elementin elementler 

kümesinin diğer elemanlarıyla tek tek ikili karşılaştırmalarının yapılmasını 

gerektirecek; bu karşılaştırmalar sonucunda ise, elementler kümesinin bazı 

elemanlarıyla eşitsizlik mukayesesi yapmanın mümkün olmadığı sonucuna 

ulaşılacaktır. Örneğin, IAF eşitsizlik endeksi uyarınca bir sıralama yapılırsa, aynı 

medyan kategoriye sahip 77 il içinde en yüksek endeks değerine sahip il 1,695 

endeks değeriyle Muş’tur. Bununla birlikte, Muş daha küçük endeks değerine sahip 

illerin sadece 71’inden daha yüksek eşitsizliğe sahiptir. Muş’un endeks değeri Ağrı, 

Ardahan, Çankırı, Kars ve Sinop’a göre daha yüksek olmasına karşın; söz konusu 

illerin üst kuyruk endeks değerleri Muş’a ait üst kuyruk endeks değerinden yüksek 

olduğundan, bu iller ile Muş arasında Allison-Foster yaklaşımına dayalı bir 

eşitsizlik karşılaştırması yapılamayacaktır. Öte yandan, mesela, Mardin, IAF endeks 

değeri en yüksek sekizinci ildir. Ancak, bu Mardin’in eşitsizlik sıralamasında 

sekizinci il olduğu manasına gelmemektedir. Mardin, kendisinden küçük endeksli 

69 ilden sadece Adıyaman ve Şırnak’a göre daha yüksek mutsuzluk eşitsizliğine 

sahipken, kalan 67 ille Mardin arasında eşitsizlik karşılaştırmalarının yapılması 

mümkün değildir. Benzer şekilde, Mardin’den daha yüksek IAF eşitsizlik endeksine 

sahip 7 ilden sadece Muş, Mardin’den yüksek eşitsizliğe sahipken; kalan 6 il ile 

Mardin arasında bir eşitsizlik karşılaştırması yapılamamaktadır. Ayrıca, Allison-

Foster eşitsizlik endekslerini kullanmak suretiyle, medyan kategorisi orta mutluluk 

seviyesi olan dört ilden hiçbirinin bir diğeriyle anlamlı bir şekilde 

karşılaştırılamayacağı açıktır. 
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Tablo 1 

İller İtibariyle Yığın Oranları Tahminleri Kullanılarak Hesaplanan Eşitsizlik 

Endeksleri 

İLLER NUTS3 MED ORT VAR IAFA IAFÜ IAF INY 

 Muş TRB22 4 3,434 1,176 1,414 0,281 1,695 0,4239 
Diyarbakır TRC22 3 3,251 0,978 0,586 1,087 1,673 0,4181 
Osmaniye TR633 3 3,308 1,089 0,505 1,120 1,625 0,4061 
Tunceli TRB14 3 3,174 1,055 0,629 0,977 1,606 0,4013 
Kars TRA22 4 3,520 1,043 1,269 0,31 1,579 0,3946 
Ağrı TRA21 4 3,547 1,104 1,228 0,323 1,551 0,3879 
Antalya TR611 3 3,467 0,878 0,308 1,242 1,550 0,3875 
Elazığ TRB12 4 3,416 0,911 1,359 0,191 1,550 0,3874 
Batman TRC32 4 3,403 0,888 1,365 0,17 1,535 0,3836 
Hatay TR631 4 3,434 0,81 1,306 0,174 1,480 0,3700 
Ardahan TRA24 4 3,569 1,031 1,168 0,305 1,473 0,3682 
Mardin TRC31 4 3,342 0,778 1,391 0,075 1,466 0,3665 
Malatya TRB11 4 3,458 0,853 1,274 0,191 1,465 0,3662 
Kırklareli TR213 4 3,466 0,852 1,262 0,194 1,456 0,3642 
Adana TR621 4 3,410 0,834 1,314 0,135 1,449 0,3621 
Zonguldak TR811 4 3,445 0,738 1,266 0,156 1,422 0,3556 
Aydın TR321 4 3,482 0,801 1,228 0,192 1,420 0,3551 
Bitlis TRB23 4 3,434 0,946 1,275 0,144 1,419 0,3548 
Şanlıurfa TRC21 4 3,380 0,855 1,328 0,089 1,417 0,3544 
Yozgat TR723 4 3,553 0,962 1,150 0,257 1,407 0,3518 
Kilis TRC13 4 3,522 0,951 1,178 0,222 1,400 0,3500 
Mersin TR622 4 3,429 0,757 1,270 0,128 1,398 0,3494 
Iğdır TRA23 4 3,528 0,914 1,171 0,226 1,397 0,3493 
Sivas TR722 4 3,583 0,884 1,107 0,273 1,380 0,3450 
Edirne TR212 4 3,505 0,753 1,179 0,19 1,369 0,3423 
Muğla TR323 4 3,491 0,709 1,192 0,175 1,367 0,3417 
Bİingöl TRB13 4 3,544 0,863 1,138 0,226 1,364 0,3410 
Kayseri TR721 4 3,563 0,836 1,117 0,242 1,359 0,3396 
Tekirdağ TR211 4 3,552 0,779 1,121 0,225 1,346 0,3366 
Van TRB21 4 3,512 0,816 1,161 0,185 1,346 0,3365 
Ankara TR511 4 3,544 0,761 1,125 0,213 1,338 0,3345 
Kocaeli TR421 4 3,580 0,753 1,079 0,24 1,319 0,3298 
İstanbul TR100 4 3,592 0,766 1,062 0,246 1,308 0,3271 
Denizli TR322 4 3,563 0,723 1,090 0,216 1,306 0,3264 
Gaziantep TRC11 4 3,480 0,755 1,165 0,125 1,290 0,3225 
Erzincan TRA12 4 3,605 0,906 1,038 0,248 1,286 0,3215 
Burdur TR613 4 3,587 0,695 1,055 0,229 1,284 0,3210 
Tokat TR832 4 3,591 0,764 1,050 0,232 1,282 0,3206 
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Tablo 1 (devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Trabzon TR901 4 3,519 0,711 1,115 0,152 1,267 0,3167 
İzmir TR310 4 3,530 0,735 1,103 0.162 1,265 0,3165 
Çorum TR833 4 3,535 0,685 1,095 0,165 1,260 0,3151 
Bursa TR411 4 3,615 0,744 1,004 0,234 1,238 0,3095 
Karabük TR812 4 3,493 0,648 1,123 0,109 1,232 0,3078 
Ordu TR902 4 3,577 0,654 1,034 0,188 1,222 0,3056 
Erzurum TRA11 4 3,663 0,792 0,942 0,268 1,210 0,3026 
Samsun TR831 4 3,576 0,696 1,018 0,169 1,187 0,2968 
Bartın TR813 4 3,568 0,647 1,013 0,149 1,162 0,2904 
Kastamonu TR821 4 3,583 0,631 0,994 0,16 1,154 0,2883 
Yalova TR425 4 3,649 0,697 0,927 0,226 1,153 0,2883 
Nevşehir TR714 4 3,640 0,708 0,929 0,209 1,138 0,2844 
Çankırı TR822 4 3,852 0,755 0,717 0,421 1,138 0,2844 
Karaman TR522 4 3,563 0,674 1,000 0,126 1,126 0,2816 
Eskişehir TR412 4 3,589 0,649 0,969 0,148 1,117 0,2792 
Sinop TR823 4 3,965 0,714 0,593 0,522 1,115 0,2787 
Gümüşhane TR906 4 3,597 0,576 0,95 0,145 1,095 0,2739 
Artvin TR905 4 3,554 0,65 0,991 0,1 1,091 0,2728 
Niğde TR713 4 3,609 0,679 0,936 0,155 1,091 0,2727 
Rize TR904 4 3,593 0,594 0,952 0,138 1,090 0,2725 
Amasya TR834 4 3,693 0,642 0,846 0,232 1,078 0,2695 
Çanakkale TR222 4 3,613 0,589 0,911 0,138 1,049 0,2623 
Kırşehir TR715 4 3,660 0,662 0,864 0,183 1,047 0,2617 
Aksaray TR712 4 3,656 0,678 0,867 0,179 1,046 0,2617 
Hakkari TRB24 4 3,644 0,715 0,88 0,167 1,047 0,2617 
Konya TR521 4 3,632 0,617 0,89 0,155 1,045 0,2611 
Manisa TR331 4 3,587 0,582 0,925 0,099 1,024 0,2561 
Sakarya TR422 4 3,719 0,663 0,792 0,231 1,023 0,2558 
Giresun TR903 4 3,641 0,585 0,868 0,149 1,017 0,2544 
Bilecik TR413 4 3,652 0,52 0,854 0,158 1,012 0,2530 
Adıyaman TRC12 4 3,547 0,593 0,958 0,052 1,010 0,2525 
Kahramanmaraş TR632 4 3,633 0,561 0,835 0,101 0,936 0,2340 
Bolu TR424 4 3,725 0,547 0,735 0,184 0,919 0,2297 
Düzce TR423 4 3,682 0,611 0,773 0,137 0,91 0,2276 
Siirt TRC34 4 3,657 0,577 0,796 0,111 0,907 0,2268 
Uşak TR334 4 3,722 0,537 0,714 0,158 0,872 0,2181 
Balıkesir TR221 4 3,664 0,525 0,764 0,093 0,857 0,2143 
Kırıkkale TR711 4 3,725 0,603 0,701 0,151 0,852 0,2131 
Isparta TR612 4 3,695 0,493 0,729 0,119 0,848 0,2121 
Afyonkarahisar TR332 4 3,715 0,591 0,698 0,128 0,826 0,2066 
Kütahya TR333 4 3,714 0,526 0,696 0,123 0,819 0,2047 
Şırnak TRC33 4 3,656 0,463 0,742 0,054 0,796 0,1990 
Bayburt TRA13 4 3,745 0,525 0,649 0,139 0,788 0,1970 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. 
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IAF eşitsizlik endeksinin birçok il için eşitsizlik karşılaştırması yapmaya izin 

vermemesi dolayısıyla, Naga-Yalcin endeksi hesaplanmış ve bu endeks yardımıyla 

iller arası mutluluk eşitsizliği incelenmiştir. INY uyarınca, en yüksek mutluluk 

eşitsizliğine sahip on il sırasıyla: Muş Diyarbakır, Osmaniye, Tunceli, Kars, Ağrı, 

Antalya, Elazığ, Batman ve Hatay’dır. Öte yandan, en düşük mutluluk eşitsizliği 

endeksine sahip on il ise: Düzce, Siirt, Uşak, Balıkesir, Kırıkkale, Isparta, Afyon 

Karahisar, Kütahya, Şırnak ve Bayburt’tur. Mutluluk eşitsizliğinin en yüksek 

olduğu iller ağırlıklı olarak Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 

bulunmaktadır. Buna karşılık, mutluluk dağılımının en eşit olduğu iller Siirt ve 

Şırnak hariç, iç bölgelerde kümelenmektedir. 

Bu noktada belirtmeliyiz ki, bir ile ait INY endeks değerini belirleyen temel 

olgu medyan kategori etrafındaki yayılımdır. Genel olarak söylenebilir ki, medyan 

kategorideki oranlar büyürken, medyan kategoriden göreli olarak uzak kategorilere 

ait oranların düşmesi, söz konusu endeks değerini küçülterek kısmi olarak eşitsizliği 

düşürmektedir. Örneğin, 0,3551 endeks değeriyle eşitsizlik sıralamasında 17. sırada 

bulunan Aydın’a ait cevaplara ilişkin tahminlerin dağılımı %3,09 çok mutsuz; 

%8,69 mutsuz; %34,76 orta; %43,84 mutlu ve %9,62 çok mutlu şeklindedir. 

Mutluluk eşitsizliği sıralamasında 74. sırada bulunan Uşak içinse söz konusu oranlar 

%0,81 çok mutsuz; %6,44 mutsuz; %20,41 orta; %60,44 mutlu ve %7,90 çok mutlu 

olarak tahmin edilmiştir. Söz konusu iki ile ilişkin oranlar dağılımlarının 

karşılaştırılması sonucu, medyan kategori olan mutlu için Aydın’ın Uşak’a göre 

daha düşük bir orana sahipken; medyan kategori harici tüm kategoriler için Aydın’a 

ait oranların Uşak’a ait oranlardan yüksek olduğu söylenebilir. Bu duruma bağlı 

olarak, INY endeksi Aydın için daha yüksek bir değer alarak daha yüksek bir eşitsizlik 

düzeyini ifade etmektedir.  

Ancak bu noktada, medyan kategoride daha büyük oranda yığılmanın ve/veya 

medyan harici kategorilerde daha düşük yığılmanın mutlak suretle daha yüksek bir 

eşitsizlik düzeyini ifade ettiği düşünülmemelidir. Çünkü eşitsizliği belirlemede 

medyan kategorideki yığılım önemli olduğu kadar, medyan kategoriden uzaklaşan 

kategorilerdeki göreli oranlar da büyük öneme sahiptir. Örneğin, 0,2617 endeks 

değeriyle eşitsizlik sıralamasında 63. sırada yer alan Hakkari’ye ait tahmin edilen 

oranlar sırasıyla, %1,34 çok mutsuz; %11,88 mutsuz; %16,20 orta; %62,23 mutlu 

ve %8,35 iken; sıralamanın 80. sırasında bulunan Şırnak için tahmin edilen oranlar 

sırasıyla, %0,72 çok mutsuz; %7,03 mutsuz; %20,89 orta; %68,68 mutlu ve %2,68 

mutlu şeklindedir. Bu iki ile ait oranların dağılımı karşılaştırılırsa, Hakkari’ye ait 

tahmin edilen oranlar çok mutsuz, mutsuz ve çok mutlu için Şırnak’tan daha 

yüksekken; orta ve medyan kategori seçeneği olan mutlu için Şırnak’ın bu 

seçeneklerine ait tahmin edilen oranlarından daha düşük olduğu görülecektir. Bu 

karşılaştırmada medyan kategoriden göreli olarak daha uzak kategorilere ait 
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yayılımlar, bu iki il arasındaki mutluluk eşitsizliği farkının temelini oluşturmaktadır. 

Yine yukarıda belirtilen noktaya istinaden, Uşak ve Hakkari’ye ait medyan 

kategorideki oranlar karşılaştırıldığında, Uşak için Hakkari’den daha yüksek 

medyan kategori oranı tahmin edilmiş olmasına karşın, Uşak’a ait mutluluk 

eşitsizliği Hakkari’den daha düşüktür.  

5. Türkiye’de yaşam memnuniyeti eşitsizliğinin mekânsal analizi 

Hem en yüksek hem de en düşük endeks değerine sahip illere ilişkin 

sıralamada dikkat çekici unsur, söz konusu iller arasındaki coğrafi komşuluk 

ilişkilerinin yoğunluğudur. Bu iller arası komşuluk ilişkileri, INY endeksinin Türkiye 

haritası üzerindeki dağılımında bir takım kümelenmeler gösterebileceğini; 

dolayısıyla, Türkiye’de mutluluk eşitsizliğinin dağılımında pozitif mekânsal 

otokorelasyonun söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. Şekil 1’de, INY 

endeksinin coğrafi dağılımı sunulmuştur. 

Şekil 1 

Türkiye Mutluluk Eşitsizliği İçin INY İndeksi Coğrafi Yayılımı 

 
Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. 
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, gerek düşük endeks değerine sahip iller, gerekse 

de yüksek endeks değerine sahip iller sıkı komşuluk ilişkileri göstermektedirler. Bir 

başka ifadeyle, illere ait INY endeks değerleri, iller arasında coğrafi kümelenme 

oluşturacak bir dağılım sergilemektedir. Dolayısıyla, mutluluk eşitsizliklerinin iller 

itibariyle rassal dağılmaktan uzak olduğu ve bu durumun birbiriyle komşuluk ilişkisi 
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bulunan yerlerin eşitsizlik endekslerinin benzerlikler göstermesi olarak 

tanımlanabilecek mekânsal pozitif otokorelasyonun varlığına işaret ettiği 

söylenebilir. Ancak, mekânsal otokorelasyona ilişkin formal bir testin grafiksel 

yaklaşımdan daha kesin ve bilgilendirici olacağı açıktır. 

Bu amaç doğrultusunda, illere ait INY endeks değerleri için Moran-I testi 

uygulanmıştır. Söz konusu testin sıfır hipotezi, veride mekânsal otokorelasyon 

olmadığı dolayısıyla verinin coğrafi alan boyunca rassal dağılım gösterdiği 

şeklindeyken; buna karşılık, alternatif hipotez, verinin belirtilen komşuluk ilişkileri 

çerçevesinde coğrafi dağılımında pozitif otokorelasyonun bulunduğu yönündedir. 

Yapılan test sonucunda, Moran-I test istatistiği 0,325 olarak tahmin edilmiş ve bu 

tahmine ilişkin olasılık veya p-değeri 0 olarak bulunmuştur. Böylelikle, Türkiye’de 

illere ilişkin hesapladığımız mutsuzluk eşitsizliklerinin dağılımında pozitif 

mekânsal otokorelasyon olduğu istatistiki olarak da görülmektedir.  

Mekânsal pozitif otokorelasyonun varlığında, saptanan değişkenin analizinde 

söz konusu otokorelasyonun kontrol edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Genel 

olarak, bir regresyonda mekânsal bağımlılık mevcutken bunun göz ardı edilmesinin 

en önemli sonucu, klasik doğrusal modele ilişkin hata terimlerinin gözlemler 

boyunca birbiriyle ilişkisiz olması varsayımının ihlal edilerek, tahmin edicilerin 

sapmasızlık ve tutarlılık özelliklerini yitirmeleridir. Her ne kadar, bu çalışmanın 

amacı mutluluk eşitsizliklerinin belirleyicilerini ortaya koymak olmasa da, tespit 

edilen pozitif mekânsal otokorelasyonun göz ardı edilmesinin mutluluk eşitsizlik 

tahminleri üzerindeki etkisini göstermek amacıyla bu bölümde basit bir regresyon 

analizine yer verilmiştir. 

Literatürde, mutluluğun belirleyicileri genellikle sosyoekonomik faktörler ve 

demografik faktörler olmak üzere iki ana başlık altında mikro düzeyde 

incelenmektedir. Çalışmamızın amacı, mutluluğun belirleyicilerini ortaya 

koymaktan ziyade, mutluluk eşitsizliğini açıklamakta komşuluk ilişkilerinin etkisini 

ve önemini incelemektir. Bu bakımdan, gerek bireysel düzeydeki sosyoekonomik 

faktörlerin gerekse de demografik faktörlerin etkilerini bünyesinde barındıran ve il 

bazında toplulaştırılmış bir göstergenin bu çalışmada ortaya konulan mutluluk 

eşitsizlikleriyle nasıl bir dağılım gösterdiğine bakmak yararlı olacaktır. Bu amaçla, 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından yaptırılan İllerin ve Bölgelerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) sonuçları 

kullanılmıştır.  

SEGE-2011 sıralaması için toplam 61 değişken demografik, eğitim, sağlık, 

istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ve yaşam 

kalitesi göstergeleri olmak üzere sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Söz konusu 

sekiz ana gösterge altındaki 61 değişken için temel bileşenler analizi uygulanmak 

suretiyle illere ait gelişmişlik endeksleri hesaplanmış ve bu endekslere göre sıralama 

yapılmıştır. Bu sıralama uyarınca Türkiye illeri, 6 gelişmişlik düzeyine ayrılmıştır. 
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İllerin 6 gelişmişlik düzeyine göre dağılımları, Tablo E1’de sunulmuştur. 

Türkiye’de mutluluk eşitsizliğinin illerin sosyoekonomik yapısıyla olan ilişkisi ve 

söz konusu ilişkide mekânsal otokorelasyonun rolünü göstermek amacıyla sırasıyla 

(3) no’lu eşitlikte verilen OLS ile (4) no’lu eşitlikte verilen ve mekânsal 

otokorelasyonu kontrol eden SAR modelleri tahmin edilmiştir.   

  

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖

6

𝑖=2

𝐷𝑖 + 𝜀                                                                                  (3) 

 

𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + ∑ 𝛽𝑖

6

𝑖=2

𝐷𝑖 + 𝑢                                                                            (4) 

Her iki model için bağımlı değişken iller için hesaplanan INY endeks 

değeriyken, bağımsız değişkenler bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik 

düzeyleridir. Birinci kademe gelişmiş iller temel grup olarak alınmıştır. SAR 

modelinin yapısı gereği, tahminde birinci derece komşuluk ilişkilerinin etkisi 

kontrol edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Regresyon Sonuçları 

 OLS SAR 

Sabit terim 

 

2. kademe gelişmiş iller 

 

3. kademe gelişmiş iller 

 

4. kademe gelişmiş iller 

 

5. kademe gelişmiş iller 

 

 6. kademe gelişmiş iller 

 

0,329 *** 

(0,0196) 

-0,026 

(0,0249) 

-0,038 

(0,0253) 

-0,041* 

(0,0238) 

-0,032 

(0,0240) 

0,015 

(0,0243) 

0,352*** 

(0,0219) 

-0,044** 

(0,0189) 

-0,047** 

(0,0199) 

-0,072*** 

(0,0213) 

-0,069*** 

(0,0215) 

-0,019 

(0,0243) 

�̂� 

�̂� için LR test istatistiği 

‒– 

–– 

0,647*** 

20,703 

AIC 

Kalıntılar için Moran I  

Moran I Standart Sapma 

-230,762 

0,316 

4,537*** 

-249,460 

0,001 

0,309 

Parantez içindeki ifadeler standart hatalar olup; ***  %1, **  %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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(3) no’lu eşitlikte verilen modelin OLS ile tahmini birinci kademe gelişmiş 

illere ait ortalama mutluluk eşitsizlik endeks değerini 0,329 olarak vermiştir. OLS 

tahminleri uyarınca dördüncü kademe gelişmişlik düzeyine sahip iller dışındaki tüm 

gelişmişlik düzeyine sahip illerin mutluluk eşitsizlikleri ile birinci kademe 

gelişmişlik düzeyine sahip illerin mutluluk eşitsizlikleri arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark yoktur. Sadece dördüncü kademe gelişmişlik düzeyine sahip iller 

için ortalama eşitsizlik endeks değerinin %10 anlamlılık düzeyinde birinci kademe 

gelişmişlik düzeyindekilerden yaklaşık 0,04 puan düşük olduğu söylenebilir. Ne var 

ki, söz konusu regresyonun kalıntılarına uygulanan Moran I testine göre OLS 

tahminlerinin kalıntılarında önemli derecede pozitif mekânsal otokorelasyon söz 

konusudur. Bu ise, OLS tahmin edicilerinin sapmasızlık ve tutarlılık özelliklerinden 

yoksun oldukları anlamına gelmektedir. Kalıntılarda tespit edilen otokorelasyon, 

mekânsal ilişkilerin hesaba katılması gerekliliğine işaret etmektedir.  

Bu nedenle, illerin komşuluk ilişkilerini de hesaba katan (4) no’lu eşitlikte 

verilen SAR modeli tahmin edilmiştir. Bu regresyonun kalıntıları için Moran I test 

istatistiğinin işaret ettiği üzere, tahminin kalıntılarında herhangi bir mekânsal 

otokorelasyon bulunmamaktadır. Yine bu model için 𝜌 katsayısına ait tahmin pozitif 

ve %1 düzeyinde anlamlıdır. Söz konusu pozitif ve anlamlı test istatistiği daha önce 

tahmin ettiğimiz üzere bağımlı değişkende mekânsal otokorelasyonun söz konusu 

olduğu anlamına gelmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında, SAR modeli tahminlerinin 

OLS tahminlerine göre çok daha güvenilir olduğu söylenebilir.  

SAR modeli tahminleri uyarınca, birinci kademe gelişmişlik düzeyine sahip 

illerin ortalama mutluluk eşitsizliği endeks değeri 0,352’dir. OLS tahminlerinden 

farklı olarak, SAR tahminleri, 5. kademe gelişmişlik düzeyine dek tüm gelişmişlik 

düzeyleri için ortalama mutluluk eşitsizliklerinin, 1. kademe gelişmişlik düzeyi 

mutluluk eşitsizliğinden istatistiki olarak anlamlı bir şekilde daha düşük olduklarını 

ifade etmektedir. Ayrıca, gelişmişlik düzeyi en düşük illeri içeren 6. kademe 

gelişmişlik düzeyindeki iller için ortalama mutluluk eşitsizlikleri, 1. kademe 

gelişmişlik düzeyindeki illerin ortalama mutluluk eşitsizliklerinden anlamlı bir 

şekilde farklı değildir. Genel itibariyle, 4. kademe ve bu kademeden daha yüksek 

gelişmişlik düzeyine sahip iller için (1. 2. ve 3. kademeler), gelişmişlik düzeyi 

arttıkça mutluluk eşitsizliklerinin arttığı söylenebilir. Ancak, 5. kademe gelişmişlik 

düzeyindeki iller için küçük de olsa daha gelişmiş olan dördüncü kademe illere 

kıyasla daha eşitsiz bir mutluluk dağılımı gözlenmektedir.14 En az gelişmiş illeri 

içeren ve tümünü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinin oluşturduğu 6. 

kategori illerine ait mutluluk eşitsizliğinde bir kopuş yaşanmaktadır. Daha önceki 

kategoriler için gözlemlenen gelişmişlik düzeyindeki düşüşle beraber gözlenen 

                                                 
14  5. kademe iller için 4. kademe illere göre mutluluk eşitsizliğinde istatistiki olarak anlamlı bir artış olmasına 

karşın, ekonomik anlamlılık bakımından bu farkın küçük olduğu görülmektedir.  
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mutluluk eşitsizliğindeki düşmenin bu iller itibariyle geçerli olmadığı söylenebilir.

 Literatür bölümünde de bahsedildiği üzere, ülke yatay kesit verisi ile yapılan 

çalışmalarda gelişmişlik düzeyi arttıkça mutluluk eşitsizliğinin düştüğü yönünde 

bulgular ağırlıktadır. Mutluluk eşitsizliğinin belirleyicilerini detaylı olarak 

irdelemeden bu sonucun nedenlerine ilişkin kesin bir kanıda bulunmak güçtür. 

Ancak, muhtemel bazı açıklamalardan söz edilebilir.  

Genel itibariyle, bir ilin gelişmişlik düzeyindeki artışa bağlı olarak, gerek 

artan gelir olanakları gerekse de ilde daha az kişinin kamu hizmetlerinden 

dışlanması dolayısıyla, gelişmişlik düzeyiyle mutluluk eşitsizlikleri arasında ters 

yönlü bir ilişki beklenebilir. Gelir etkisi olarak nitelenebilecek bu etki gelişmişlik 

düzeyiyle mutluluk eşitsizliği arasında negatif etkileşime işaret eder. Öte yandan, 

göreli olarak daha gelişmiş illerde ekonomik ve sosyal yapının, gelişmişlik seviyesi 

kısmen daha düşük illere göre daha heterojen bir yapı arz etmesi de beklenir. Bu 

heterojen yapının etkisiyle gelişmişlik seviyesi yüksek illerde daha yüksek bir 

mutluluk eşitsizliği de öngörülebilir. Dolayısıyla, bir ilin gelişmişlik düzeyiyle 

mutluluk eşitsizliği arasındaki ilişkinin yönünü açıklamada gelir etkisi ile heterojen 

yapının etkisi muhtemel etki kanallarından ikisidir. Bir başka ifadeyle, bu iki karşıt 

etkinin göreli büyüklükleri, mutluluk eşitsizliğiyle gelişmişlik düzeyi arasındaki 

ilişkinin seyrini belirleme potansiyeline sahiptir. Şayet artan gelir olanakları ile 

mutluluk eşitsizliği arasındaki negatif etki, artan heterojen yapı ve mutluluk 

eşitsizliği arasındaki pozitif etkiden büyükse; gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 

mutluluk eşitsizliği düşecek, aksi halde artacaktır. 

Bu iki etki kanalının göreli etkisi üzerinden ekonometrik bulgularımıza ilişkin 

bazı yorumlarda bulunulabilir.  Birinci kademe gelişmiş illerden dördüncü kademe 

gelişmiş illere dek söz konusu iki etkiden birincisi olan gelir etkisinin bu iller için 

öngörülen heterojen yapıya bağlı etki tarafından domine edildiği söylenebilir. Buna 

bağlı olarak, söz konusu gelişmişlik düzeyine bağlı illerde gelişmişlik düzeyi 

arttıkça mutluluk eşitsizliği de artmaktadır. Öte yandan, gerek 5. kademe gelişmişlik 

düzeyine sahip illerin mutluluk eşitsizlikleri ortalamalarının 4. kademe gelişmişlik 

düzeyine sahip iller ortalamasından yüksek olması, gerekse de 6. kademe 

gelişmişlik düzeyine sahip illerin ortalama mutluluk eşitsizlikleri ile en yüksek 

eşitsizlik endeks ortalamasına sahip olan 1. kademe gelişmişlik düzeyinde bulunan 

illerin ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaması, 

gelişmişlik skalasının en alt iki kategorisinde bulunan iller için, yukarıda değinilen 

iki karşıt etkinin göreli büyüklüklerinin değiştiğini ifade etmektedir. Bir başka 

ifadeyle, 5. ve 6. kademe gelişmişlik düzeyinde bulunan iller için, gelişmişlik 

düzeyindeki artışların mutluluk eşitsizliği üzerindeki negatif etkisi, artan heterojen 

yapıdan kaynaklı pozitif etkiyi domine ederek mutluluk eşitsizliklerini düşürücü bir 

toplam etkinin doğmasına yol açmaktadır. Ne var ki, bu çalışmanın amacının 

ötesinde olmakla birlikte, mutluluk eşitsizliği ile gelişmişlik düzeyi arasındaki 
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ilişkinin ardında yatan faktörlerin ortaya konması noktasında, detaylı bir 

ekonometrik analize yönelik ihtiyacın söz konusu olduğu açıktır.  

Bu analiz ve sonuçlarının ortaya koyduğu temel olgu, Türkiye’de mutluluk 

eşitsizlikleri incelenirken, mekânsal etkilerin hesaba katılmasının gerekliliğidir. Bu 

gereklilik, mutluluk eşitsizlikleriyle de sınırlı değildir. Çünkü, eşitsizlik 

endekslerinin hesaplanması aşamasında ele alındığı üzere, söz konusu eşitsizlikler 

temel olarak anket katılımcılarına ait cevapların mevcut kategorilere göre 

dağılımının tahminlenmesinden elde edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 

eşitsizlik endeksleri itibariyle ele alınan mekânsal etkiler, aslında daha temel olarak 

cevapların kategoriler arasındaki dağılımına ilişkin mekânsal etkilerin varlığına 

işaret etmektedir. Bu durum, verinin imkân verdiği ölçüde, mutluluk literatüründeki 

bugüne kadar yapılmış bir çok ampirik çalışmanın mekânsal etkileri de kontrol 

edecek şekilde yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.  

6. Sonuç 

Bu çalışmada, TÜİK tarafından verilen 2013 Yaşam Memnuniyeti anketi 

kullanılarak, Türkiye’de yaşam memnuniyeti eşitsizlikleri mekânsal bir perspektifte 

ele alınmıştır. Söz konusu ankette odaklanılan temel soru olan “Yaşamınızı bir 

bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusu, cevapları itibariyle 

ordinal ölçek göstermektedir. Dolayısıyla, çalışmada öncelikle ordinal ölçekli 

veriyle çalışmanın temel güçlükleri üzerinde durulmuş, sürekli değişkenlere oranla 

literatürde göreli olarak çok daha az ele alınmış olan ordinal ölçekli veri için 

eşitsizlik analiz yöntemleri incelenmiştir. Bu bağlamda, Allison-Foster eşitsizlik 

endeksi ve Naga-Yalcin eşitsizlik endeksi olmak üzere iki eşitsizlik endeksi ele 

alınmıştır. Bu endekslerden ilkini kullanarak karşılaştırma yapmanın güçlüğü göz 

önüne alınarak, Naga-Yalcin endeksi yardımıyla Türkiye’de iller bazında mutluluk 

eşitsizlikleri hesaplanmıştır. Bu endekse göre yapılan eşitsizlik sıralamasında, Doğu 

ve Güneydoğu illeriyle kıyı bölgeleri göreli olarak daha yüksek eşitsizlik düzeyine 

sahipken, iç bölgelerdeki eşitsizliklerin daha düşük olma eğilimi gösterdiği 

söylenebilir. 

Çalışmanın bulgularına göre, illere ait eşitsizlik endeks değerleri rassal bir 

yapı göstermekten uzaktır. Gerek en yüksek eşitsizlik endekslerine sahip iller, 

gerekse de daha eşit bir mutluluk dağılımını ifade eden en düşük endeks değerine 

sahip illerin sahip oldukları komşuluk ilişkileri, söz konusu eşitsizliklerin mekânsal 

bir perspektifte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Son olarak, bu gerekliliğin 

önemini göstermek amacıyla, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan İllerin ve 

Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) 

sonuçlarına bağlı olarak, gelişmişlik derecesine dayalı altı gruba ilişkin eşitsizlik 

endeksleri mekânsal etkilerin ihmal edildiği ve kontrol edildiği iki durum altında ele 

alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, mutluluk eşitsizliklerinin incelenmesinde 
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mekânsal etkilerin mutlak suretle göz önüne alınması gerekliliği ortaya konmuştur. 

Bir diğer önemli sonuç, en geri kalmış bölgelerden başlayarak gelişmişlik düzeyi 

arttıkça mutluluk eşitsizliklerinin önce azalması, belirli bir gelişmişlik düzeyine 

ulaşıldıktan sonra ise gelişmişlik düzeyindeki artışların mutluluk eşitsizliğini 

arttırmasıdır. Mekânsal analiz sonuçları da gerek mutluluk eşitsizliğinin ölçümünde 

gerekse mutluluğun belirleyicilerini açıklarken mekânsal etkilerin göz ardı 

edilmesinin sonuçları etkileyeceğini göstermektedir. 

 

Ek 

Tablo E1 

SEGE 2011 Gelişmişlik Düzeylerine Göre İller 

 

 

  

1. Kademe Gelişmiş İller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, 

Eskişehir ve Muğla 

2. Kademe Gelişmiş İller Tekirdağ, Denizli, Bolu, Edirne, Yalova, Çanakkale, 

Kırklareli, Adana, Kayseri, Sakarya, Aydın, Konya ve 

Isparta 

3. Kademe Gelişmiş İller Balıkesir, Manisa, Mersin, Uşak, Burdur, Bilecik, 

Karabük, Zonguldak, Gaziantep, Trabzon, Karaman ve 

Samsun 

4. Kademe Gelişmiş İller Rize, Düzce, Nevşehir, Amasya, Kütahya, Elazığ, 

Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Afyon, Artvin, Erzincan, 

Hatay, Kastamonu, Bartın, Sivas ve Çorum 

5. Kademe Gelişmiş İller Sinop, Adıyaman, Erzurum, Giresun, Osmaniye, Çankırı, 

Aksaray, Niğde, Tokat, Tunceli, Kahraman Maraş, Ordu, 

Gümüşhane, Kilis, Bayburt, Yozgat,  

6. Kademe Gelişmiş İller Diyarbakır, Kars, Iğdır, Batman, Ardahan, Bingöl, Şanlı 

Urfa, Mardin, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkâri ve 

Muş 
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Extended summary 

A spatial inequality analysis of life satisfaction in Turkey 

Abstract 
The objective of this study is to investigate the inter-regional inequality in life satisfaction in Turkey from a 

spatial perspective. The 2013 Life Satisfaction Survey micro dataset is used in the analysis. There is a large 

literature on the economics of happiness around the world with a focus on the level and the determinants of 

happiness. More recently, there is growing interest in the distribution of happiness/life satisfaction within this 

literature. Although there are a number of studies on the determinants of happiness/life satisfaction in Turkey, to 

the best of our knowledge, there is no study analyzing the inequality of happiness/life satisfaction. Our study 

contributes to the relevant literature in two ways. First, the study adds a new analysis to the very small literature 

on life satisfaction in Turkey by investigating the inequality dimension. It also looks into the relationship between 

life satisfaction inequality and development level of provinces. The second and more important contribution of 

the study is to highlight the importance of taking into account spatial effects in the happiness/life satisfaction 

analyses.  

Key words: Life satisfaction, happiness, ordinal scaled data, spatial inequality indices 

JEL codes: I31, C31, O12. 

 

The main issue regarding the empirical analysis is that the survey questions 

have an ordinal scale and that the answer options do not necessarily mean equal 

distance for each respondent. In other words, even if the answers to the questions 

are subjective, the researcher should treat them as if they are objective. The second 

issue is related to the fact that respondents usually use a relative evaluation criterion 

rather than an absolute one while answering the questions and this implies that the 

data points are not independent. The third issue stems from the heterogeneous 

structure of total sample, which consists of homogenous sub-samples. This, in turn, 

implies that the structure of the homogenous sub-samples could be quite different 

from the whole. This issue can be resolved through a spatial approach. 

In the first part of the study, alternative inequality measures that address the 

scale problem are introduced, and life satisfaction inequality indices are calculated 

at the province level for Turkey. Allison and Foster (2004) develop a scale-

independent measure based on partial inequality ordering for ordinal-scale health 

surveys. This approach is based on the median dispersion principle. It relies on the 

comparison of cumulative distribution functions (cdf) corresponding to the shares 

for each category when the series is reorganized in ascending order. Although it 

resolves the ordinal scale problem, Allison-Foster measure cannot be used to 

compare inequality indices for units with a different median observation category. 

Naga and Yalcin (2008) offer a more general and practical approach than Allison-

Foster. We apply both measures in our analysis. We find that the provinces with the 

highest happiness inequality are clustered in the Eastern and Southeastern parts of 
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Turkey while provinces that are more equal in happiness distribution are mostly in 

the inner parts of Turkey. 

In the second part, the relationship between life satisfaction inequality and 

development level of provinces is studied based on a spatial analysis. We first 

demonstrate that a positive spatial autocorrelation is present in the distribution of 

life satisfaction inequalities across Turkey. We then find that life satisfaction 

inequality increases as the level of development increases for high-development-

group provinces and as the level of development decreases for low-development-

group provinces. The relationship between development level and life satisfaction 

inequality of a province could be explained as the outcome of two opposing forces. 

On the one side, as the province gets more developed, the overall income level 

increases and fewer people get crowded out of public services. This income effect, 

in turn, implies a lower life satisfaction inequality. On the other hand, as the 

development level of a province increases, the economic and social structure gets 

more heterogeneous compared to less-developed provinces, leading to a more 

unequal life satisfaction distribution. The results for Turkey imply that the effect of 

a heterogeneous structure dominates the income effect for high-development-group 

provinces. To the contrary, for low-development-group provinces, the income effect 

dominates and a higher development level implies a lower inequality in life 

satisfaction. In our future research, we aim to investigate in more detail the factors 

that explain the differences in life satisfaction inequality across the provinces of 

Turkey. 


