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Öz 
İnsanlık tarihi boyunca mutluluğa nasıl ulaşılacağı sorgulanmıştır. İnsanlar mutlulukları için çalışırlar ve çoğu 
insan için mutluluk hayattaki en önemli amaçtır.  Maslow insanların temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra 
mutlulukları için çalışmalarının ekonomik faaliyetle ilişkili olduğunu söyler, mutluluk ekonomiyle doğrudan 
bağlantılıdır. Kişisel mutluluğun ve tatminin temeli olarak tüketimin gösterilmesi ve tüketim toplumunda tükettikçe 
daha mutlu olunacağı inancıysa, hayat standardında meydana gelen muazzam gelişmelerin insanların 
mutluluklarında aynı oranda bir gelişme yaratmamasıyla zedelenmiştir.  
Literatür incelendiğinde de, mutluluk araştırmalarında ülkeler arası yapılan mutluluk sıralamalarında, milli geliri 
düşük olan bazı ülkelerin yüksek milli gelire sahip ülkelere kıyasla daha ön sıralarda yer aldığına rastlanmaktadır. 
Gelir ile mutluluk arasında doğrusal bir ilişkinin söz konusu olması her zaman geçerli olmamaktadır. 
Bu çalışmada, 2011 yılına ait TÜİK yoksulluk anketi kullanılarak, Türkiye’de yoksulluk ve mutluluk arasında nasıl 
bir ilişki olduğu incelenecektir. Bağımlı değişken mutluluk verisiyken, istihdam şartları, gelir, sağlık, sıhhi koşullar, 
eğitim ve barınma imkânlarının mutluluk üzerine etkisi analiz edilecektir. Bir diğer amaç göreli yoksulluğun 
mutluluk üzerine etkisini araştırmaktır.  Çalışmada mekânsal ekonometri metotları kullanılacaktır. Bireyleri mutlu 
eden faktörlerin doğru ve kapsamlı bir şekilde tespit edilmesi, toplumsal mutluluk arayışında önceliklerin 
belirlenmesinde faydalı olacaktır. 
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Abstract 
Throughout human history; how to achieve happiness has been questioned. People work for happiness and it is 
the most important goal in their lives for most people. According to Maslow, people work for their happiness after 
satisfying necessities and it is related with economic activities. Happiness is directly related with economy.  In 
consumption society personal happiness and satisfaction are shown as the base of happiness and people are 
believed to be happy as they consume, but this belief is harmed by contrast between huge developments in 
people’s life standards and their steady happiness level. 
In liteature review, some cross-national happiness researches rankings show that some countries with low 
income level take place in a frontier row when compared to high income level. The linear relationship  between 
income and happiness is not always valid. 
In this study, using TUIK poverty survey (2011) , the relationship between poverty and happiness in Turkey will be 
examined. While happiness data is dependent variable, the effects of income, conditions of employment, health, 
sanitation, education and housing opportunities will be analyzed. Another objective was to investigate the effect of 
relative deprivation on happiness. Spatial econometric methods will be used in this study. 
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