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ORMAN ÜRETİM İŞÇİLİĞİNDE İŞ KAZALARI ile SAĞLIK SORUNLARININ 

BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

 (TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) 
 

       GİRİŞ 

       Orman üretim işçiliği, odun ham 

maddesi ihtiyacını karşılamak, işsizlik 

sorununun çözümüne katkıda bulunmak, 

dengeli gelir dağılımına yardımcı olmak, 

ormandan beklenen mal ve hizmet talebini 

gidermek vs. yoluyla milli ekonominin 

gelişmesine katkı sağlayacak bir güçtedir. 

Ayrıca bu işçilik, ormanın fonksiyonlarına 

bağlı olarak planlanması, var olan 

ormanların gençleştirilmesi ve asli orman 

ürünlerinin biçimlendirilmesine kadar 

geniş bir yelpazeye sahiptir. 

      Bu çalışma ile Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğü sorumluluk alanında çalışan 

orman üretim işçilerinin çalışma 

koşullarını ortaya koymak, anket 

kapsamına giren orman üretim işçilerinin 

arazi şartlarında sağlık taramasını yapmak, 

iş gücünü engelleyici kazaları tespit etmek 

ve böylece iş güçlüğünü ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Projeyle uzun vadede 

amaçlanan ise; ülkemizde orman üretim 

faaliyetlerinde çalışan insanların belirli bir 

standarda ulaşmasına ve sertifikasyonuna 

katkı sağlamaktır. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Bu proje Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğü çalışma alanındaki Trabzon, 

Gümüşhane, Bayburt ve Rize illerini içine 

almaktadır. Bu alanların belirlenmesinde 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı birimleri, 

orman üretimi işiyle uğraşan kooperatifler, 

diğer ilgili kişi ve kurumlardan elde edilen 

bilgilere göre örnek büyüklüğü tespit  

   edilmiştir. Ankete katılan orman üretim 

işçilerinin belirlenmesinde şu yol 

izlenmiştir: 2008 yılı için üretime konu 

edilen bölmelerin ya da olağan üstü eta 

alınacak bölmelerin sınırları içindeki 

köyler ve kooperatifler dikkate alınarak 

hali hazırdaki üretim yapan orman üretim 

işçilerinin tümünün anket kapsamına girme 

ihtimalinin eşit olduğu basit rastgele 

örnekleme yöntemi uygulanmıştır.      

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Çalışma kapsamında ulaşılan tüm 

orman üretim işçileri erkek olup, büyük bir 

çoğunluğu evlidir. Çalışmaya konu olan 

orman üretim işçilerinin büyük çoğunluğu 

okuma yazma bilmekte olup, ayrıca 

yüksekokul mezunlarını aralarında 

bulundurmaktadır. Orman üretim 

işçilerinin yarısından fazlasının herhangi 

bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. 

Aslında bu durum, bu kişilerin her türlü 

sağlık ve sosyal konularda kayıt dışı 

kalmasını da beraberinde getirmektedir. 

Sosyal güvencesi olduğunu ifade edenler 

ise genelde başka işlerde çalışanlar ve bir 

kurumdan emekli olanlardır. Kazanç 

durumlarına bakıldığında da en alt gelir 

grubundan oldukları görülmüştür. 

       Mesleki eğitim almamış olmalarına 

rağmen eğitimin gerekliliğini ifade 

etmeleri de yine dikkat çekici 

sonuçlardandır. Kullandıkları her bir iş 

aleti kendilerine ait olup, kendi tercihlerine 

ve imkânlarına göre kendileri tarafından 

temin edilmektedir. Orman üretim işçileri        

 



aynı zamanda orman köylüsü olmasından 

dolayı çalışma yerlerine yakın yerlerde 

ikamet etmekte ve büyük bir kısmı işe 

yürüyerek gidip gelmektedir. Bununla 

beraber bir kısmının çalışma alanında inşa 

ettikleri barakalarda kaldıklarını ifade 

ettikleri görülmüştür. 

      Orman üretim işçilerinin yarısına yakını; 

işlerini yaparken zorlandıklarını ifade 

etmeleri, orman işlerinin ağır işler sınıfında 

olması durumunu doğrular nitelikte bir 

sonuçtur. Ancak bununla beraber 

çalışanların çoğunluğunun koruyucu bir 

ekipman kullanmaması dikkatten 

kaçmamaktadır. Bu durum ekonomik 

zorlukların yanında bu kıyafetlerin 

kendilerine sağlayacağı avantajların 

bilincinde olmamaları sonucundan da 

kaynaklanabilmektedir. 

       Orman üretim işçilerinin yarısından 

fazlasının kaza geçirmiş olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre iş gücünü 

engelleyici kazalar: En fazla kayıp düşme, 

tomruk, odun veya başka bir parçanın işçiye 

çarpması, kullanılan alet veya makinelerin 

işçiye çarpması, kesilen ağacın işçiye 

çarpması, iki nesne arasında sıkışma ve 

traktörden düşme şeklinde olduğu 

görülmüştür. Ayrıca yapılan 

değerlendirmeler sonucu kazaya neden olan 

herhangi bir aletin oranlarının düşüklüğü 

kaza kaynaklarının çalışanlar ve zor arazi 

şartları olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

Çünkü yapılan sorgulamada çalışanlar; açık 

hava şartlarında, zor arazi koşullarında 

çalıştıklarının farkında oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

       Kazaların özellikle bel ve bel altı 

bölgeler olan baldır, bacak ve ayak 

kısımlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu 

kazalar sonucunda da ezilme ve kesikler 

önde gelen hasarları oluşturmaktadır.  

       Bu çalışmada daha önce yapılmış olan 

münferit çalışmalarla paralel olarak, orman 

üretim işçilerinin çeşitli türde sağlık 

sorunlarına sahip oldukları ve yüksek oranda 

kazaya maruz kaldıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak yalnız orman üretim 

işçiliğinden kaynaklanan meslek hastalığının 

var olduğunu söylemek anlamsız olur. 

Çünkü orman üretim işçiliği bir meslek 

olarak icra edilmemekte ancak orman  

 köylülerinin asıl uğraşıları dışında bir ek iş 

olarak yapılmaktadır. Ayrıca orman üretim 

işlerinde çalışanlara iş başlangıcında sağlık 

kontrolü yapılmamaktadır. Bununla beraber 

özellikle orman üretim işlerinde çalışmaya 

başladıktan sonra yeni bir rahatsızlığın 

meydana gelmediğinin ifade edilmesi ancak 

ağrı sızı veren rahatsızlıkların yüksek oranda 

olması çalışmanın önemli sonuçlarındandır.        

       Öneriler; Çalışmada kullanılan anketler 

ilgili literatürler taranmakla birlikte ve 

özellikle en son çalışmalardan Çolak, 1998 

ve Enez, 2008 dikkate alınarak 

oluşturulmuştur.  

       Orman üretim işçiliği faaliyetlerini 

gerçekleştiren hedef kitlesinin eğitim 

düzeyinin düşüklüğü de dikkate alınarak iş 

kazaları konusunda bir farkındalık 

oluşturmak için bu çalışma sonucu elde 

edilen Kaza Değerlendirme Karnelerinin 

kullanımı ve üretim dosyalarında 

bulundurularak ilgili orman muhafaza 

memuru tarafından doldurulması 

sağlanabilir. Daha sonrada işletmede 

toplanan bu belgelerin işletme şefliği 

aracılığı ile işletme müdürlüğüne oradan da 

Orman Genel Müdürlüğüne kadar 

ulaştırılarak, orman üretim işlerindeki İş 

Sağlığı ve Güvenliği açısından aktüel 

durumun ne olduğu belirlenebilir. Böylece, 

Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ülkemizde 

ormancılığımızın bir sorununa çözüm bulma 

noktasında büyük bir ilerleme sağlanmış 

olacaktır. 
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