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tirecek boyutta kaza yapan 53 motosikletli kurye
istirahat sürelerine göre deðerlendirilmiþlerdir. 1826 yaþ grubundaki kuryelerin %16’sý 27 yaþ ve üzerindekilerin %57.1’i3 ay ve üzerinde istirahat gerektiren kaza yaptýklarýný belirtmiþlerdir. (p=
0.004) Gün içinde dinlenme süresi olanlarýn
%80.0’ý, dinlenme süresi olmayanlarýn %27.9’u 3
ay üzerinde istirahat gerektiren kaza yaptýklarýný
belirtmiþlerdir (p=0.004).
Tartýþma: Bu araþtýrma, motosikletli kuryelerin
önemli boyutlarda iþ kazasý niteliðinde trafik kazalarýna uðradýðýna iþaret etmektedir. Bu kazalarýn oluþmasýnda uzun süre çalýþma ve dinlenme olanaðý bulamamalarýnýn önemli etkisi olduðu görülmektedir. Motosikletli kuryelerin çalýþma koþullarýnýn kaza riskini azaltacak þekilde düzenlenmesi
gerektiði ortadadýr. Bu alanda çözümleyici nitelikte ileri araþtýrmalarýn yapýlmasýna ihtiyaç vardýr.

Özet
Amaç: Ýstanbul’daki motosikletli kuryelerin iþ
kazasý niteliðindeki trafik kazalarý ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Bu araþtýrma, Ýstanbul’da çalýþan motosikletli kuryelerde yapýlmýþtýr. Kuryelerin çalýþma
saatleri içinde toplandýklarý ve bekledikleri bazý
bölgeler bulunmaktadýr. Bu araþtýrma kuryelerin
Anadolu ve Avrupa yakasýnda bulunan iki ayrý
toplanma bölgesinde yürütülmüþtür. Veriler Aralýk
2004’de toplanmýþtýr. Kuryelere araþtýrmanýn amacý anlatýlmýþ ve katýlmayý kabul eden toplam 173
kuryeye yüzyüze görüþme tekniði ile anket uygulanmýþtýr.
Bulgular: Çalýþmaya katýlan motosikletli kuryelerin yaþ ortalamasý 28.6±5.1’dýr. Motosikletli kurye olarak ortalama çalýþma süreleri 5.8±3.0, ortanca motosiklet kullanma süreleri 10.2 ise yýldýr.
En çok kullandýklarý koruyucularý kasktýr (%99.6).
156 (%90.2) kurye iþlerini yürütürken trafik kazasý
geçirdiðini belirmiþtir ve ortanca kaza sayýsý 3’tür
(1-50). Kuryelerin iþe baþladýktan sonra ilk kaza
geçirmeleri için geçen ortanca süre 12 (1-120) aydýr. 53 (%34.0) kurye kaza nedeniyle iþten ayrý kaldýklarýný belirtmiþlerdir. En sýk kaza nedeni dikkatsizlik olarak bildirilmiþtir (%50.3). Ýstirahat gerek-

Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the work-related road accidents of motorcycle
couriers in Istanbul.
Method: This study was conducted on motorcycle couriers who were working in courier
companies in Istanbul. There were some places
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ve bunlarýn 3.946’sý ölümle sonuçlanmýþtýr (2).
Ayný yýl için Ýstanbul’da meydana gelen trafik kazasý 7.446 olup bunlarýnda 313’ü ölümle sonuçlanmýþtýr (3). Ýstanbul’da 1999 ile 2000 yýllarý arasýnda trafik kazalarý içinde en fazla artýþýngörüldüðü
motosiklet kazalarýdýr (4).
2004 yýlý Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 2004 yýlýnda 83.830 iþ kazasý, 384 meslek
hastalýðý vakasý meydana gelmiþ, bunlarýn 841’iölümle sonuçlanmýþtýr. 2004 yýlýnda iþ kazalarý ve
meslek hastalýklarý sonucu kaybedilen iþ günü sayýsý ise, 1.983.410’dir. Yine ayný yýl için iþ kazalarýnýn
nedenlerine bakýldýðýnda taþýt kazalarý %3.8 oranýndadýr (5).
Ýþ kazasý niteliðindeki trafik kazalarýnýn birçok
ülkede iþ kazalarý içinde önemli bir orana sahip olduðu bildirilmektedir. Ölümle sonuçlanan iþ kazalarý içindeki trafik kazalarýnýn oraný %20 ile %40 arasýnda deðiþmektedir (6,7,8). Trafikte meydana
gelen iþ kazalarýnýn en fazla taþýma iþinde çalýþanlarda görüldüðü bildirilmiþtir (9).
Ýstanbul’datrafik yoðunluðu, ulaþýmda yaþanan
sýkýntýlar nedeniyle özellikle þirketler iþleri hýzlandýrmak ve vakit kazanmak için motosikletli kuryeleri kullanmaktadýr.
Ýstanbul’un hem Türkiye’nin en büyük ili olmasý, araç sayýsýnýn fazla olmasý ve kuryelerin iþleri yetiþtirmek amacýyla hýzlý davranmak zorunda olmalarý nedeniyle trafik kazalarý açýsýndan risk altýndadýrlar. Ülkemizde trafik kazalarý ile ilgili araþtýrmalar yapýlmýþ olmakla birlikte motosikletli kuryelerle ilgili yapýlmýþ araþtýrma bulunmamaktadýr. Biz
bu araþtýrmada, Ýstanbul’daki motosikletli kuryelerin trafik kazalarýný ve bunu etkileyen faktörleri
belirlemeyi amaçladýk.

that they have been gathered and waiting in working time. This study was conducted in two places
that they are gathered in Anatolian and European
regions of Istanbul. The aim of the study was told
to the couriers and the 173 couriers who accepted
to participate were interviewed with a structured
questionnaire. Data was collected December
2004.
Results: 173 couriers were accepted to participate. Age distribution of courriers was between
18-46 and the mean age was 28.6±5.0.The median motorcycle riding period was 10.2 (7-12.5) years and median time for working as a courier was
5.8(1-16) years. The mostly used protective wearing was helmet (%99.6). 156 (90.2%) of them
had work-related road accident and median number of accidents was 3 (1-50). According to the
87(50.3%) couriers the most reason for the accidents was carelessness. 53 couriers who had an accident with rest cure were evaluated according to
their resting period. 16% of the couriers in the age
group 18-26, and 57.1% of couriers in the age group 27 and higher had accidents with rest cure of 3
months and higher (p=0.004).
Discussion: This study shows that motorcycle
couriers have high risk for the occupational road
accidents. Long working hours without resting periods has an important effect on the accidents.
Working conditions of the motorcycle couriers
must be regulated to decrease their accident risks.
Further analytic studies need to be run in this field.

Giriþ
Dünyada 2000 yýlýnda 1.2 milyondan fazla trafik kazalarýna baðlý ölümler olduðu ve bunun tüm
ölümlerin %2.3’üne denk geldiði tahmin edilmektedir. Bu tür ölümler genç eriþkinlerde meydana
gelmekte ve önemli yaþam kayýplarýna neden olmaktadýr. Bu yüzden trafik kazalarý için DALY(disability adjusted life years) olarak ölçülen hastalýk
yükü oraný toplamýn %2.8’den fazladýr. Geliþmekte
olan ülkelerde trafik kazalarýna baðlý ölümler savunmasýz olan yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri, motorize olmayan trafik kullanýcýlarý, otobüslerdeki yolcular arasýnda olmaktadýr (1).
Devlet Ýstatistik Enstitüsü’nün 2003 verilerine
göre ülkemizde toplam 67.031trafik kazasý olmuþ

Gereç- Yöntem
Bu araþtýrma, Ýstanbul’da kurye þirketlerinde
çalýþan motosikletli kuryelerde yapýlmýþtýr. Ýstanbul’da birçok kurye þirketi bulunmakta ve bu þirketlerde çalýþan toplam kurye sayýsý bilinmemektedir. Kuryelerin çalýþma saatleri içinde toplandýklarý
ve bekledikleri bazý bölgeler bulunmaktadýr. Bu
bölgelerde kuryeleryaklaþýk 15 dakika dinlenmekte
ve telsizle iþverenleri ile görüþmektedirler. Bu araþtýrma kuryelerin Anadolu ve Avrupa yakasýnda
bulunan iki ayrý toplanma bölgesinde yürütülmüþtür. Veriler Aralýk 2004’de toplanmýþtýr. Kuryelere
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araþtýrmanýn amacý anlatýlmýþ ve görüþmeyi kabul
edenlere yüz yüze görüþme tekniði ile anket uygulanmýþtýr. 173 kurye araþtýrmaya katýlmayý kabul
etmiþtir. Anket demografik özellikler, çalýþma koþullarý ve trafik kazalarýný içeren sorulardan oluþmuþtur. Ýþ kazasý niteliðinde trafik kazalarý, iþini
yaptýðý sürede motosiklet kullanýrken geçirdiði kazalar olarak tanýmlanmýþtýr.
Kazanýn aðýrlýðý, istirahat gerektirmesi ve bu istirahatin süresine göre deðerlendirilmiþtir. Ýstirahat süresi, 3 ayý aþan istirahatler ve daha kýsa süreli istirahatler olmak üzere sýnýflandýrýlmýþtýr.
Analizler SPSS 11.0 paket program kullanýlarak yapýlmýþtýr. Kategorik deðiþkenler Pearson kikare ve Fisher’s exact testi kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Sürekli deðiþkenler Mann Whitney-U
testi kullanýlarak deðerlendirilmiþtir.

18- 26 yaþ
27 yaþ ve üzeri

173 motosikletli kurye araþtýrmaya katýlmayý
kabul etmiþtir. Kuryelerin yaþlarý 18-46 arasýnda olup, ortalama yaþ 28.6±5.0; 103 (%63)’ü 27 yaþ ve
üzerindedir. 66 (%38.2) kurye ortaokul mezunu,
66 (%38.2) lise veya üniversite mezunudur. Ortanca motosiklet kullanma süreleri 10.2 (7.0-12.5) yýl,
ortanca motosikletli kurye olarak çalýþma süreleri
de 5.8 (1-16) yýldýr. Kuryelerin 148’i (%85.5) motosikletlerine düzenli bakým yaptýklarýný belirtmiþlerdir. Kuryelerin %51.4’ü kurye olarak çalýþmaya
baþladýklarýndan beri 3 ve daha fazla þirket deðiþtirdiklerini belirtmiþlerdir. En son çalýþtýklarý þirkette ortanca çalýþma süreleri 24.0 (12-45) aydýr.
Kuryelerin gün içinde ortanca motosiklet kullanma süreleri 10 (3-15) saat, ortanca katedilen mesafe ise 200 (150-500) kilometredir (Tablo-1).
En çok kullandýklarý koruyucularý sýrasýyla kask
(%99.6) ve motorcu montu (%96.5) olarak belirtmiþlerdir. 156 (%90.2) kurye trafik kazasý geçirdiðini belirmiþtir ve ortanca kaza sayýsý 3 (1-50)’dür.
Kuryelerin iþe baþladýktan sonra ilk kaza geçirmeleri için geçen ortanca süre 12 (1-120) aydýr.
53 (%34.0) kurye kaza nedeniyle iþten ayrý kaldýklarýný belirtmiþlerdir. Ýþten ayrý kalanlarýn ortanca iþten ayrý kalma süreleri 2 (1-24)aydýr. En sýk
kaza nedeni dikkatsizlik olarak bildirilmiþtir
(%50.3), (Tablo-2).

n(%)
64 (37.0)
109 (63.0)

Öðrenim Durumu
Ýlkokul mezunu

44 (23.6)

Ortaokul mezunu

66 (38.2)

Lise ve üniversite mezunu

66 (38.2)

Motosikletlere düzenli bakým

Tablo-2: Araþtýrmaya katýlan motosikletli kuryelerin kaza
ve koruyucu kullanma ile ilgili özellikleri

yaptýrma
Evet

148 (85.5)

Hayýr

24 (13.9)

Bilmiyorum

Kaza yapma durumu
Evet
Hayýr
Kaza nedenleri
Dikkatsizlik
Sürücülerin kuryeleri önemsememeleri
Hava ve yol koþullarý
Trafik kurallarýna uyulmamasý
Acil iþler
Diðer
Kaza nedeniyle iþten ayrý kalma
Evet
Hayýr
Koruyucu kýyafet
Kask
Motorcu montu
Eldiven
Motorcu pantolonu
Dizlik
Gözlük

1(0.6)

Kurye olarak çalýþýlan þirket
1-2 þirket

84 (48.6)

3 ve daha fazla þirket

89 (51.4)

Motosiklet kullanma süresi
(yýl) (ortanca, %25-%75)

10.2 (7.0-12.5)

Kurye olarak çalýþma süresi (yýl)
(ortanca, %25-%75)

5.8 (1-16)

Son çalýþtýklarý þirkette çalýþma
süresi (ay) (ortanca, %25-%75)
Gün içinde motosiklet kullanma
süreleri (saat) (ortanca, %25-%75)

24 (12-45)
10 (3-15)

Gün içinde katedilen yol (km)
(ortanca, %25-%75)

d e r g i s i

Bulgular

Tablo-1: Araþtýrmaya katýlan motosikletli kuryelerin bazý
sosyodemografik özelliklerine göre daðýlýmý
Yaþ gruplarý

g ü v e n l i k

200 (150-500)
50
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n (%)
156 (90.2)
17 (9.8)
87 (50.3)
40 (23.2)
16 (9.2)
13 (7.5)
13 (7.5)
4 (2.3)
53 (34.0)
103 (66.0)
172(99.6)
167 (96.5)
165 (95.4)
156 (90.2)
123 (71.1)
33 (19.1)
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Tablo-3: Kaza yapan motorlu kuryelerin bazý özelliklerine göre
istirahat gerektiren kaza yapma durumlarý
Ýstirahat gerektiren kaza
Evet
Hayýr
n (%)
n(%)
p
Öðrenim durumu*
Ýlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise ve üniversite mezunu
Çalýþýlan þirket sayýsý**
1 þirket
2 þirket
3 ve üzeri þirket
Kaza sayýsý*
1-2 kaza
3 kaza
4 ve üzeri kaza

7 (20.0)
22 (35.5)
24 (40.7)

28 (80.0)
40 (64.5)
35 (59.3)

0.1

6 (23.1)
14 (29.8)
33 (39.8)

20 (76.9)
33 (70.2)
50 (60.2)

0.2

10 (16.9)
14 (36.8)
29 (49.2)

49 (83.1)
24 (63.2)
30 (50.8)

0.001

d e r g i s i

300) kilometre, diðerlerinde 200 (200- 250) kilometredir (p=0.04).
Ýstirahat gerektiren kaza yapan 53 motorlu kurye istirahat sürelerine göre deðerlendirilmiþlerdir.
Öðrenim durumu, gün içinde katedilen yol, çalýþýlan þirket sayýsý gibi deðiþkenlerle kaza nedeniyle
iþten ayrý kalma süresine bakýldýðýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir fark bulunamamýþtýr. 18-26 yaþ
grubundaki kuryelerin %16’sý, 27 yaþ ve üzerindekilerin %57.1’i 3 ay ve üzerinde istirahat gerektiren kaza yaptýklarýný belirtmiþlerdir (p= 0.004).
Gün içinde dinlenme süresi olanlarýn %80.0’ý, dinlenme süresi olmayanlarýn %27.9’u 3 ay üzerinde
istirahat gerektiren kaza yaptýklarýný belirtmiþlerdir (p=0.004), (Tablo-4).

n: 156, *Pearson ki-kare, **Fisher’s exact test

Tartýþma
Tablo-4: Araþtýrmaya katýlan kuryelerin bazý özelliklerine göre iþten
ayrý kalma süreleri

Bu araþtýrma Ýstanbul’da çalýþan motosikletli
kuryelerin bir bölümünde iþ kazasý niteliðindeki
trafik kazalarýnýn tanýmlayýcý özelliklerini ortaya
koymaktadýr. Araþtýrmada ulaþýlabilen iþçiler Ýstanbul’daki tüm motosikletli kuryeleri temsil etmemektedir. Buna karþýn, 173 motosikletli kuryeyle görüþülebilmiþ ve geçirdikleri iþ kazalarýnýn boyutlarýnýn anlaþýlmasý için önemli bilgiler edinilmiþtir.
Motosikletli kuryelerin iþ riskleri daha önce araþtýrýlmamýþ bir konudur. Büyük þehirlerde bu iþ
kolu giderek büyümekte, daha fazla motosikletli
kurye trafiðe çýkmaktadýr. Araþtýrmanýn bundan
sonraki çalýþmalara ýþýk tutmasý beklenmektedir.
Bulgularýmýza göre motosikletli kuryeler uzun
süredir motosiklet kullanmalarýna karþýn kurye olarak kýsa süredir çalýþmaktadýrlar. Bu durum son
yýllarda bu iþ kolunda istihdamýn artmasý ve iþçilerin kýsa süreli olarak bu iþte çalýþmak istemelerinden kaynaklanýyor olabilir. Genç iþçilerin çoðunlukta olmasý ve tümünün erkek olmasý yapýlan iþin
niteliði gereði iþverenin bu özellikleri taþýyan iþçilerle çalýþtýrmayý tercih etmesinden kaynaklanabilir. Ayrýca genç erkekler de motosikletle çalýþabilecekleri bir iþe yönelmiþ olabilir.
Motosikletli kuryelerin gün içinde ortalama 10
saat motosiklet kullandýklarý gözlenmiþtir. Dikkat
ve uyanýklýk gerektiren böyle bir iþ için bu durum
kaza riskini çok artýracaktýr.
Ýþçiler iþe baþladýktan ortalama bir yýl içinde ilk
kazalarýný geçirmektedir. 10 kuryeden 9’u en az bir

Ýþten ayrý kalma süresi
1-2 ay

Öðrenim durumu*
Ýlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise ve üniversite mezunu
Gün içinde kat edilen yol (km)**
150-200
201 ve üzeri
Çalýþýlan þirket sayýsý*
1 þirket
2 þirket
3 ve üzeri þirket
Yaþ gruplarý**
18-26 yaþ arasý
27 yaþ ve üzeri
Gün içinde dinlenme**
Evet
Hayýr

n=33(%)

3 ay ve
üzeri
n=20(%)

p

2 (28.6)
16 (72.7)
15 (62.5)

5 (71.4)
6 (27.3)
9 (37.5)

0.1

13 (59.1) 9 (40.9)
20 (64.5) 11 (35.5)

0.7

4 (66.7) 2 (33.3)
10 (71.4) 4 (28.6)
19 (57.6) 14 (42.4)

0.6

21 (84.0) 4 (16.0)
12 (42.9) 16 (57.1)

0.004

2 (20.0) 8 (80.0)
31 (72.1) 12 (27.9)

0.004

*Pearson ki-kare, **Fisher’s exact test

156 (%90.2) kurye kaza geçirdiðini belirtmiþve
bu kuryeler istirahat gerektirmesi ve 30 günden
fazla iþten ayrý kalmasýný gerektirecek bir kaza geçirmesine göre ayrýca deðerlendirilmiþtir. Öðrenim
durumu, çalýþýlan þirket sayýsý gibi deðiþkenlerle istirahat gerektiren kaza yapma durumuna bakýldýðýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunamamýþtýr. Tablo-3’te bu bulgular sunulmuþtur. Ýstirahat gerektirecek boyutta kaza yapan kuryelerin
gün içinde katettikleri ortanca mesafe 250 (20051
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iþ kazasý niteliðinde trafik kazasý geçirdiðini bildirmektedir. Her üç iþçiden biri de istirahat gerektirecek boyutta bir kaza geçirmiþtir. Buradaki en dikkat çekici nokta iþten ayrý kaldýklarý sürenin ortalama 2 ay gibi çok yüksek seviyelerde olmasýdýr. Bu
durum, motosikletli kuryelerin geçirdikleri kazalarýn çok ciddi sonuçlarý olduðunu göstermektedir.
Bu araþtýrmada iþine devam ettiremeyecek derecede sakatlanmaya veya ölüme neden olan kazalar
incelenmemiþtir. Araþtýrmaya katýlan iþçiler kaza
geçirdikten sonra da çalýþmaya devam etmiþ olanlar arasýndandýr. Buna raðmen, bildirilen kazalarýn
aðýrlýðý ciddiyetini korumuþtur. Kaldý ki, birçok araþtýrma ölümle sonuçlanan iþ kazalarýnda taþýma
sektörünün önemli bir payý olduðuna iþaret etmiþtir (10,11).
Aðýr kaza geçirenlerin çoðunlukla dinlenme fýrsatý bulamayan iþçiler olmasý da önemli bir bulgudur. Bununla paralel olarak, istirahat gerektirecek
düzeyde kaza geçirenler de gün içinde motosikletleri ile uzun mesafeler kat etmektedirler.
Bildirilen en önemli kaza nedeni dikkatsizlik ve
sürücülerin kuryeleri önemsememesidir. Daha önce belirttiðimiz uzun çalýþma süreleri yorgunluða
neden olan ve dikkati daðýtan en önemli faktör olarak deðerlendirilebilir.
Bu çalýþmadaki bulgularýn bu iþ kolunda çalýþanlara genellenemiyor oluþu ve kaza geçirip sakatlanarak iþini býrakanlarýn ve ölenlerin deðerlendirmeye alýnamamasý araþtýrmanýn sýnýrlýlýklarýný oluþturmuþtur.
Sonuç olarak bu araþtýrma, motosikletli kuryelerin önemli boyutlarda iþ kazasý niteliðinde trafik
kazalarýna uðradýðýný iþaret etmektedir. Bu kazalarýn oluþmasýnda uzun süre çalýþma ve dinlenememe baþta olmak üzere çalýþma koþullarýnýn önemli
etkisi olduðu görülmektedir. Motosikletli kuryelerin çalýþma koþullarýnýn kaza riskini azaltacak þekilde düzenlenmesi gerektiði ortadadýr.
Bu alanda yapýlacak ileri araþtýrmalarýn bir
yandan tüm çalýþanlara genellenebilecek nitelikte
olmasý diðer yandan iþten ayrýlmalarý da hesaba katacak izlemlerle yapýlmasýnda fayda vardýr.

g ü v e n l i k

d e r g i s i

Kaynaklar
1. World Health Report 2002, ‘Reducing Risks, Promoting
Healthy Life’, Chapter 4- Quantifying selected major risks
to health, page 72.
2.http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=50
3. www.tuik.gov.tr./yillik/yillik-2004.pdf, Türkiye Ýstatistik
Yýllýðý 2004, sayfa: 236.
4. http://www.ibb.gov.tr/IBB/DocLib/pdf/bilgihizmetleri/yayinlar/istatistikler/ulasim/t415.pdf
5.http://isggm.calisma.gov.tr/haberler/sskistatistik2004.asp
6. Rossignol M., Pineault M., Fatal occupational injury rates: Quebec, 1981 through 1988, Am J Public Health,1993; 83(11): 1563-1566.
7. Trent R.B., Location of fatal work infuries in the United
States: 1980-1985, J Occup Med 1989; 31(8):674-676.
8. Charbotel B., Chiron M., Martin J.L., Bergeret A., Workrelated road accidents in France, Eur J Epidemiol,
2001;17(8):773-8.
9. Boufous S., Williamson A., Work-related traffic crashes:
a record linkage study, Accid Anal Prev, 2006; 38(1):
14-21.
10. Harrison J.E., Mandryk J.A., Frommer M.S., Work-related road fatalities in Australia, 1982-1984, Accid Anal
Prev 1993; 25(4): 443-451.
11. Toscano G., Windau J., The changing character of fatal
work injuries, Monthly Labor Review, 117 (10): 17-28
OCT 1994.
*9.Ulusal Halk Saðlýðý Günleri'inde poster olarak sunulmuþtur.
Ankara, 28 Eylül-1 Ekim 2005.

52

Ocak-Þubat-Mart 2006

