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Orman Köylerinde Yoksulluk ve 
Yoksulluğun Sosyo-Ekonomik 
Yapılarla İlişkisi-Muğla Örneği

Özet

Bir ülkede yoksulluk açısından temel grup, kırsal bölgede yaşayanlardır. Türki-
ye nüfusunun %10’unu, kırsal nüfusun ise %57’sini oluşturan orman köylüleri, 
sosyo-ekonomik bakımdan ülkemizin en geri kalmış kesimini oluşturmaktadır.

Çalışmada Muğla orman köyleri örnek olarak alınmış, bu köylerdeki yoksulluk 
oranları ile yoksulluğun sosyo- ekonomik yapılarla ilişkisi araştırılmıştır. Araştır-
ma sonucunda orman köylerinde yoksulluk oranlarının hem Türkiye geneli hem 
de kırsal bölgelerdekinden daha yüksek olduğu, merkezle iletişimi zor olan ilçe-
lerde ve köylerde,  hane reisinin eğitim durumunun düşük olduğu hanelerde ve 
arazi varlığı yetersiz olan hanelerde yoksulluk riskinin arttığı görülmüştür. Ha-
nehalkı büyüklüğünün yoksulluk üzerine etkisi ise yoksulluk sınırı yöntemlerine 
göre farklılık göstermektedir.
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Poverty and Relationship of Poverty With 

Socioeconomic Structure in Forest Villages: 

The Case of Muğla
Abstract

The main group for poverty in a country is the one who live in rural area. Forest 
villagers, consisting %10 of Turkey’s population and %57 of the rural population, 
are the least developed class in Turkey.

In this study, the forest villages in Mugla have been taken as sample. It is inves-
tigated that poverty rates and the relation poverty between socioeconomic struc-
ture in forest villages. As a result it has been seen that the poverty rate in forest 
villages is higher than that of both rural areas and Turkey in general. It has been 
seen increase of poverty risk in districts and villages where there are difficulty of 
connection with center, in households that education of head of household is low 
and they have not enough fields. It has been showed differences according to 
poverty lines that the effect of household size on poverty.
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