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Abstract:
This study investigates the impact of social assistance on elderly wellbeing. Elderly welfare; It shows
the level of individuals going through a qualified aging process at an active, healthy and self-sufficient
level. Elderly individuals not only encounter health problems, but also encounter a series of economic,
social and psychological problems associated with the old age period. The social policies developed by
the countries against these problems differ according to their welfare regimes. Social assistance is
seen as an important social policy tool about elderly welfare. Therefore, in this study, the effect of
social assistance on the health and poverty status of elderly people in Turkey will be analyzed by using
the quantitative research method. In this context, socio-demographic characteristics of elderly
individuals receiving social assistance will be investigated in this study. The degree of impact of social
assistance on the individual's elderly welfare will be analyzed. It is a study using quantitative methods
by using the micro data sets of Income and Living Conditions Survey-2020 conducted by TurkStat.
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Sosyal Yardımların Yaşlı Refahı Üzerindeki Etkisi
Özet
Bu çalışmada sosyal yardımların yaşlı refahı üzerindeki etkisinin oraya çıkartılması amaçlanmıştır. Yaşlı
refahı; bireylerin aktif, sağlıklı ve kendi kendine yetebilen düzeyde nitelikli bir yaşlılık süreci geçirme
düzeylerini göstermektedir. Yaşlı bireyler, yalnızca sağlık sorunlarıyla karşılaşmakla kalmaz, aynı
zamanda yaşlılık dönemiyle ilişkili olarak ekonomik, sosyal, psikolojik bir dizi sorunla karşılaşır. Bu
sorunlara karşı ülkelerin geliştirdikleri sosyal politikalar ise, refah rejimlerine göre farklılık
göstermektedir. Günümüzde sosyal yardımlar yaşlı refahına ilişkin önemli bir sosyal politika aracı olarak
görülmektedir. Bu çalışma Türkiye’de sosyal yardımların, yaşlı bireylerin sağlık ve yoksulluk durumları
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada sosyal yardım alan yaşlı
bireylerin sosyo-demografik özellikleri araştırılacaktır. Sosyal yardımların bireyin yaşlı refahı üzerindeki
etki derecesi analiz edilecektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak, TÜİK tarafından
gerçekleştirilen 2020 yılının Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması mikro veri seti aracılığıyla analizler
gerçekleştirilmiştir.
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