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Abstract:
The current financialization trend led by the banking sector is expanding its scope from companies to
individual consumers. Focusing on individual consumer participation not only increases household
indebtedness in many developed and developing countries, but also increases household reliance on
debt financing. Almost all of the relevant literature focuses on the macroeconomic effects of debt and
neglects its effects at the individual level. Just as the total debt of a country can cause the collapse of
the entire financial system, individual borrowing can have serious consequences on families and
society as a whole. In this respect, it is important to examine and discuss the relationship between
individual debt and happiness.
Although there is a negative relationship between debt and happiness in the literature, individuals'
income levels and their ability to pay/manage debt are also important. Therefore, focusing on
subjective measures of debt rather than objective measures will better reveal the heterogeneity in the
relationship between debt and happiness.
In our study, the relationship between debt and happiness through the capacity to pay the debt was
investigated in Tunceli. The data of the study was obtained from a survey conducted with 484 people
in Tunceli. The obtained data were analyzed by Ordered Logistic Regression using the Stata program.
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Borç Mutsuz Eder Mi? Tunceli’den Bulgular
Özet
Bankacılık sektörünün öncülük ettiği mevcut finansallaşma eğilimi, kapsamını şirketlerden bireysel
tüketicilere doğru genişletmektedir. Bireysel tüketicilerin katılımına odaklanmak, birçok gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkede sadece hanehalkının borçluluk düzeyini artırmakla kalmamakta aynı zamanda
hanehalkının borç finansmanına olan bağımlılığını da artırmaktadır. İlgili literatürün neredeyse tamamı
borcun makroekonomik etkilerine odaklanmakta, bireysel düzeydeki etkilerini ise ihmal etmektedir.
Nasıl bir ülkenin toplam borcu tüm bir finansal sistemin çökmesine sebep olabilmekte ise bireysel
borçlanma da aileler ve bir bütün olarak toplum üzerinde ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu
açıdan bireysel borçlanmanın mutlulukla ilişkisini incelemek ve tartışmak önemlidir.
Literatürde borçlanma ve mutluluk arasında negatif bir ilişki gözlenmekle birlikte bireylerin gelir
düzeyleri ve borcu ödeyebilme/yönetebilme kapasiteleri de önem taşımaktadır. Dolayısıyla,
borçlanmanın nesnel ölçümleri yerine öznel ölçümlerine odaklanmak, borç ile mutluluk arasında
kurulan ilişkideki heterojenliği daha iyi ortaya çıkaracaktır.
Çalışmamızda, Tunceli özelinde borcu ödeyebilme kapasitesi aracılığıyla borç ve mutluluk arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın verileri Tunceli’de 484 kişi ile yapılan bir anketten elde edilmiştir. Elde
edilen veriler, Stata programı kullanılarak Sıralı Lojistik Regresyon ile analiz edilmiştir. Bulgularımız,
literatürle uyumlu olarak borçlu olmak ve mutluluk arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Ancak, borcun her durumda mutlulukla ilişkili olmadığı, sadece borcunu ödemekte zorlanan
bireylerin mutsuz olduğu saptanmıştır.
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