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Abstract:
The number and ratio of elderly in the population have been increasing worldwide due to factors
such as long lifetimes and low birth rates. In population projections for Turkey, it is predicted
that the elderly population tends to follow a parallel pattern to this global increase trend. Having
adequate health status and subjective well-being of older adults is important to build a healthy
and positive aging society. In economics, this reality may require additional investment in
certain health and social services and may incur important economic costs. Hence, the issue of
identifying factors affecting the well-being of older adults has recently received increasing
attention in recent years from both researchers and policymakers. The developing specific
policies for older adults, which is among the vulnerable groups, has become a hot topic,
especially with the COVID-19 epidemic. For this reason, examining the determinants of the
subjective well-being of older adults is necessary to develop policies for the elderly and increase
the welfare of society. This study aims to identify the determinants of subjective well-being of
older adults living in Turkey. For this purpose, determinants of subjective well-composed of
older adults living in Turkey were analyzed using the 2018 Life Satisfaction Survey micro data
sets applying the ordered logit method. In the analysis, factors such as age, gender, health status,
marital status, educational background, income level, homeownership, live alone, and
immigration were taken as determinants of subjective well-being. As a result of the analysis,
immigration and health status have been identified as the most important factors negatively
affecting the subjective well-being of the elderly. On the other hand, the income level, education
level, living together, and religious belief have been determined the most important factors
affecting subjective well-being positively.
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TÜRKİYE’DE YAŞLI YETİŞKİNLERİN ÖZNEL İYİ
OLUŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ
Özet:
Uzun yaşam süreleri ve düşük doğum hızları gibi nedenlerle dünya genelinde yaşlıların nüfus
içindeki sayısı ve oranı giderek artmaktadır. Türkiye için yapılan nüfus projeksiyonlarında da
yaşlı nüfusun bu küresel artış trendine paralel seyir izleyeceği öngörülmektedir. Yaşlı
yetişkinlerin yeterli sağlık ve öznel iyi oluşa sahip olmaları, sağlıklı ve pozitif yaşlanan bir
toplumun inşası için önem arz etmektedir. Bu durum iktisadi açıdan belirli sağlık ve sosyal
hizmetlere ek yatırım gerektirebilir ve önemli ekonomik maliyetler doğurabilir. Dolayısıyla,
son dönemlerde yaşlı yetişkinlerin iyi oluşlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi hem
araştırmacılar hem de politika yapıcılar tarafından giderek artan şekilde ilgi görmektedir.
Özellikle, COVID-19 salgın süreci de kırılgan gruplar arasında yer alan bu gruba özgü
politikaların geliştirilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme taşımıştır. Bu nedenle yaşlı
yetişkinlerin öznel iyi oluşlarının belirleyicilerinin tespit edilmesi, yaşlılara yönelik
politikaların geliştirilmesi ve bir bütün olarak toplum refahının arttırabilmesi açısından
gereklidir. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan yaşlı yetişkinlerin öznel iyi oluşlarının
belirleyicileri 2018 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri seti yardımıyla sıralı logit
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde öznel iyi oluşun belirleyicileri olarak yaş,
cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, oturulan konutun
sahipliği, yalnız yaşamak, göç etmek gibi faktörler bağımsız değişken olarak belirlenmiştir.
Analiz sonucunda, yaşlılarda öznel iyi oluşu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerin
göç, sağlık durumu olduğu olumlu yönde etkileyen en önemli faktörlerin ise gelir seviyesi,
eğitim seviyesi, birlikte yaşamak ve dini inanç ilgili seviyelerinin olduğu tespit edilmiştir.
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