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This paper examines the extent to which 
education is related to well-being, and the 
benefits and consequences of the level of 
education in people’s lives. Education has 
become one of the most important predictors 
of life outcomes such as wellbeing, incomes, 
employment, social status, thus being a strong 
predictor of attitudes, and quality of life at all. It 
is the education which leads a person to live a 
better life and leads to broad social benefits to 
individuals and society in general. Furthermore, 
educational attainment is positively associated 
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EĞİTİM VE İYİ OLMA HALİ
EDUCATION AND WELL-BEING

Bu makale eğitimin iyi olma hali ile ne kadar 
ilişkili olduğunu ve eğitim düzeyinin insanların 
yaşamlarındaki yararlarını ve sonuçlarını incele-
mektedir. Eğitim, iyi olma hali, gelirler, istihdam, 
sosyal statü, böylece tutumlar ve yaşam kalitesi 
gibi yaşam çıktılarının en önemli yordayıcıların-
dan biri haline gelmiştir. Bir insanın daha iyi bir 
yaşam sürmesini sağlayan ve genel olarak birey-
lere ve topluma geniş sosyal faydalar sağlayan 
şey eğitimdir. Ayrıca, eğitimin kazanımları, hem 
sağlık durumu hem de sağlıklı yaşam tarzı ile po-
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both with health status and with healthy 
lifestyles. Individuals with higher education 
attainment have more chances to secure, 
higher-benefit jobs, and higher-incomes. While, 
individuals with lesser education attainment are 
more likely to have insecure work, high wages 
and benefits. The latter brings to poverty and 
inequality, which are acknowledged to be the 
strongest indicators, and predictors of poor 
health outcomes. The lack of jobs, or low wages, 
associated with lower level of education can 
make individuals and families more vulnerable 
to poor food, absence of medications, and thus 
poor health. This paper concludes that there 
is a clear association between education and 
wellbeing, and that being educated today means 
getting better employment, which can create 
opportunities for a better health and a quality 
lifestyle.

zitif olarak ilişkilidir. Yüksek öğrenime sahip olan 
bireyler, daha fazla gelir elde eden, daha güven-
li ve fazla yarar sağlayan işler bulmak için daha 
fazla şansa sahiptir. Eğitim düzeyi düşük olan 
bireylerin güvencesiz işlere, düşük ücretlere ve 
daha sınırlı sosyal haklara sahip olma olasılıkları 
daha yüksektir. Bu ikincisi, en güçlü göstergeler 
ve kötü sağlık çıktılarının belirleyicileri olarak ka-
bul edilen yoksulluk ve eşitsizliğe neden olmak-
tadır. Düşük eğitim düzeyi ile ilgili iş eksikliği veya 
düşük ücretler bireyleri ve aileleri kötü gıdalara, 
ilaçların bulunmamasına ve dolayısıyla olumsuz 
sağlık koşullarına karşı daha savunmasız hale ge-
tirebilir. Bu makale, eğitim ve iyi olma hali arasın-
da açık bir ilişki olduğu ve bugün eğitim almanın 
daha iyi bir istihdam sağlamak anlamına geldiği 
ve daha iyi bir sağlık ve kaliteli bir yaşam tarzı için 
fırsatlar yaratabileceği sonucuna varmıştır.


