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ÖZ 

Giriş: Özellikle büyük şehirlerde motorlu araç trafiğini azaltmak amacıyla elektrikli scooter kullanımı günden güne 
artmaktadır. Bu kullanım artışı trafik yoğunluğunda biraz azalma sağlamaktadır. Ancak bununla birlikte elektrikli 
scooter kazalarının görülme oranıda belirgin şekilde artmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğine acil 
servis tarafından yapılan 2019 yılı mayıs ayı ile 2021 yılı mayıs ayı arasındaki kosültasyonlar incelenmiştir. Bu 
konsültasyonlarda elektrikli scooter kazaları sebebi ile başvuran hastalar çalışmamıza dahil edilmiştir. Bu 
hastaların ne gibi şikayetlerle başvurduğu, cerrahi operasyon gereksinimleri incelenmiştir. 

Bulgular: Elektrikli scooter ile kaza yapan 15 hastada Beyin ve Sinir Cerrahisi Konsültasyonu istenmiştir. Bu 
hastalardan 2(%13) sine cerrahi girişim uygulanmış olup 9(%60) hastada hastaneye yatış yapılmıştır. 4(%26) 
hasta ise acil servis takibinin tamamlanması sonrasında taburcu edilmiştir. 

Sonuç: Bu vaka serisinde kafatası kemiği kırığı, epidural hematom, subdural hematom, vertebra kompresyon 
fraktürü gibi ciddi yaralanmalar gözlenmiştir. Bu vaka serisinin amacı elektrikli scooter ile gerçekleşen 
yaralanmaların ciddiyeti konusunda farkındalık yaratmaktır. Kazalardaki yaralanma oranlarını düşürebilmek için 
alınabilecek önlemleri değerlendirmektir.   

 
SUMMARY 

Introduction: Especially in big cities, the use of electric scooters is increasing day by day in order to reduce 
motor vehicle traffic. This increase in usage provides some reduction in traffic density. However, the incidence of 
electric scooter accidents has increased significantly. 

Material and Method: In this study, the consultations made by the emergency service to the Brain and Nerve 
Surgery Clinic of Izmir Bozyaka Training and Research Hospital between May 2019 and May 2021 were 
examined.In these consultations, patients who applied due to electric scooter accidents were included in our 
study.The complaints of these patients and their surgical operation requirements were examined 

Results: Brain and Nerve Surgery Consultation was requested in 15 patients who had an accident with an 
electric scooter. Surgical intervention was performed in 2 (13%) of these patients, and 9 (60%) patients were 
hospitalized.(26%) patient was discharged after completion of emergency service follow-up. 

Conclusion: Serious injuries such as skull fracture, epidural hematoma, subdural hematoma, and vertebral 
compression fracture were observed in this case series. The aim of this case series is to raise awareness of the 
seriousness of injuries sustained by electric scooters. To evaluate the measures that can be taken in order to 
reduce the injury rates in accidents. 
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GİRİŞ 

Araç trafiğini azaltmak amacı ile özellikle büyük-
şehirler de elektrikli scooter kullanımı artmakta-
dır. Elektrikli scooterlar iki tekerlekten oluşan 
sürücünün kas gücü yerine elektrikli ile dolan 
batarya kullanan ulaşım araçlarıdır. Bu elektrikli 
scooterlar kolay ulaşılabilmesi ve kolay kullanım 
avantajları sebebi ile günden güne popülerleş-
mektedir. Özellikle turistik geziler ve eğlence 
amacı ile tercih edilmektedirler. İki tekerlekli 
bisikletlere göre avantajı insan gücü istememesi 
ve bisikletlerden daha hızlı olmasıdır. Ayrıca 
teorik olarak araç trafiğini azaltması, yoğun saat-
lerdeki trafik oranını düşürmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca çevreye duyarlı bir ulaşım aracıdır (1). 
Bunun yanında oldukça sessiz bir ulaşım aracı 
olması sebebi ile yayalar ve diğer taşıtlar tarafın-
dan fark edilmeleri zordur. Ayrıca her yerde 
scooterlara uygun yolların bulunmaması ve 
sürücülerin tecrübesizliği sebebi ile kaza oranları 
artmaktadır (2). Bunlar neticesinde yaşanan 
kazaların çoğunluğu küçük sıyrıklar, eklem trav-
maları basit yaralanmalar olsada yaşanan bazı 
kazalar beyin ve sinir cerrahisi konsültasyonu 
açılması gerektirecek ölçüde ciddidir. Yapılan 
araştırmalarda scooter sürücülerinin %5 den 
azının kask kullandığını göstermektedir (3).  

Günden güne elektrikli scooter kullanımının 
popülerliğinin arttığını düşünürsek beyin ve sinir 
cerrahisi açısından ne gibi yaralanmalar ile 
karılaşabileceğimizi değerlendirmek amacı ile bu 
çalışmayı yaptık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Etik Kurul onayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir 
Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinden alın-
mıştır (22/12/2021 tarihinde karar no: 2021 / 
204). Bu tek merkezli retrospektif çalışmada mayıs 
2019-mayıs 2021 yılları arasında 24 aylık süreçte 
elektrikli scooter kullanımı sonrası oluşan kazalarda 
beyin ve sinir cerrahisi konsültasyonu istenen 15 
hasta değerlendirilmiştir. Çalışmaya elektrikli 
scooter ile kaza yapan ancak beyin ve sinir 
cerrahisi gereksinimi olmayan hastalar dahil 
edilmemiştir. Hastaların yaralanma şekilleri, cerrahi 
girişimleri, diğer klinikleri ilgilendiren patolojileri, 
kask kullanıp kullanmamaları değerlendirilmiştir.  

Hasta verilerini ortalama yüzde olarak hesaplar-
ken tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmada elektrikli scooter kazası nedeniyle 
beyin ve sinir cerrahisi kliniğine konsülte edilen 
15 hasta değerlendirilmiştir. Bu 15 hastanın 9 
(%60)’u erkek olup 6 (%40)’sı kadındır. İki grup 
arasındaki oran 1.5’tir. Yaş ortalamaları 33,5 
olarak bulunmuştur (Yaş aralığı 15-60). Çalışmaya 
dahil edilen hastaların yaşları değerlendirildiğinde 
travmanın en sık görüldüğü yaş grubu 40-50, 
ardından 10-20 yaş grubu olup, her biri sırasıyla 
toplamın %33.3'ünü (5 hasta) ve %26.6'sını (4 
hasta) içermektedir. 

15 hasta değerlendirildiğinde 12 hasta (%80) 
binici olarak ve 3 hasta (%20) yaya olarak kazaya 
karışmıştır. Yaya olarak kazaya karışan hastalar-
dan 2'sine bir scooter çarptı, 1'i park halindeki bir 
scootera takılarak travmaya maruz kaldı. Acil 
servis ziyaretlerinin çoğu (9 [60%]), öğleden 
sonra ve akşam saatlerinde, 15:00 ile 19:00 
arasında gerçekleşti. 

Scooter sürücüleri arasında en yaygın yaralanma 
mekanizmaları düşme (7 sürücü [%46,6]), bir 
nesneyle çarpışma (5 sürücü [%33,3]) ve hare-
ketli bir araç veya nesnenin çarpması (3 sürücü 
[%8.8] idi. ). Hiçbir sürücünün kask takmadığı 
belgelendi. 

10 (%66,6) hasta kafa travması bulguları ile 
başvurmuşken 5 hasta (%33,3) spinal travma 
bulguları ile başvurmuştur. 1 kranial travma has-
tası epidural hematom (Şekil 1) sebebi ile 1 hasta 
ise torakal 12 burst fraktürü (Şekil 2) sebebi ile 
opere edilmiştir. 3 (%20) hastada diğer branşlar 
ile ilgili patoloji saptanmış ve ilgili branşlarca 
opere edilmiştir. 

Ek olarak, birçok sürücünün scooter kullanımının 
yasak olduğu kaldırımda (9 kişi [%60)] bindiği 
gözlemlendi. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşı, cinsiyeti, 
yaralanması, nöroşirurjikal cerrahi gereksinimi, 
başka branşların müdahale gereksinimini, kask 
kullanımlarını içeren bilgiler tablo 1 de yer almak-
tadır (Tablo 1).  

Hastalar alkol seviyelerine göre hafif, orta ve ağır 
olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Çalışmada 2 
hasta (%13,3) hafif alkollü olarak yer almıştır. 

Hastaların acil servise başvuru ayları incelendi-
ğinde, en fazla başvurunun Ekim ayında gerçek-
leştiği görüldü. Sonbahar ise en fazla başvurunun 
(%35,7) yapıldığı mevsim olarak saptanmıştır 
(Tablo 2). 
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Tablo 1. Hastaların özellikleri. 

Vaka Yaş/ 
cinsiyet 

Yaralanma Nöroşirurjikal girişim Diğer branş girişimi Kask 
kullanımı 

1 28/E Tr SAK yok yok yok 

2 32/K SDH, subgaleal hematom, distal radius kırığı Yok Ortopedik cerrahi Yok 

3 45/E Frontal sinüs kırığı, frontal kemik kırığı Yok yok Yok 

4 17/E L2,L3  transvers process kırığı, dalak 
laserasyonu 

Yok Genel cerrahi Yok 

5 48/K L1, L2 transvers process kırığı Yok yok Yok 

6 16/E C4,C5 spinöz process kırığı Yok yok Yok 

7 33/K Nondeplase lineer oksipital kemik kırığı Yok yok Yok 

8 60/K SDH Yok yok Yok 

9 37/E T12 Burst kırığı Var Posterior stabilizasyon yok Yok 

10 41/E Kontüzyon Yok yok Yok 

11 25/E EDH temporal kemikkırığı Var EDH boşaltılması yok Yok 

12 45/K Frontal kontüzyon Yok yok Yok 

13 15/E Lineer kafa tabanı kırığı Yok yok Yok 

14 44/E L1, L2, L3 transvers process kırığı Yok yok Yok 

15 17/K SDH, tr SAK Yok Ortopedik cerrahi yok 

E: erkek, K:kadın, tr SAK: travmatik subaraknoid kanama, SDH:subdural hematom, L:lomber vertebra, C:servikal 
vertebra, T:torakal vertebra EDH: epidural hematom. 

 

 

Tablo 2. Hastaların mevsimlere göre dağılımı. 

Mevsimler n % 

Ilkbahar 3 20 

Yaz 5 33,3 

Sonbahar 6 40 

Kış 1 6,6 

Toplam 15 100 
 

 

Şekil 1. 11 numaralı hastanın kontrastsız kranial bilgisayarlı tomografi görüntüsü A-preop sagittal kesitte supra ve infratentorial 
uzanımlı epidural hematom B-preop aksiyal kesit görüntüsü C-postop sagittal kesit D- postop aksiyel kesit. 
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Şekil 2. Dokuz numaralı hastanın kontrastsız spinal bilgisayarlı tomografi görüntüsü A- preop aksiyel kesitte torakal 12 aksiyel 
kesit B- preopsagittal kesit C- postop aksiyel kesit D- postop sagittal kesit. 

 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışma elektrikli scooter kazaları sonucunda 
acile başvuran, beyin ve sinir cerrahisi kliniğine 
konsülte edilen hastaları incelemiştir. Çalışmada 
günden güne elektrikli scooter kullanımının ve 
buna bağlı gelişen kazaların oranının arttığı 
görülmüştür. Kazalar neticesinde hastanede yatış 
oranlarınında yükseldiği görülmüştür. Tüm trafik 
kazaları düşünüldüğünde elektrikli scooter kulla-
nımına bağlı kazaların oranında artış olduğu 
düşünülmüştür (1). 

Trafik yoğunluğunu ve hava kirliliğini azaltmak 
için kullanımı günden güne artan elektrikli sco-
oterların kaza oranlarına dikkat çekmek hedeflen-
miştir. Amaç yeni bir yaralanma türünü ortaya 
çıkartmak değildir. Ancak günden güne kullanımı 
artan bir ulaşım aracından gelişebilecek tehlike-
lere dikkat çekmektir (4). 

Zhang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; 
İsrail’de son üç yılda elektrikli scooter kazalarında 
6 katlık bir artış gözlenmiştir, Çin’de ise 2004-
2010 yılları arasında ölüm ile sonuçlanmayan 
kazalarda 4 kat, ölüm ile sonuçlanan kazalarda 
ise 6 katlık bir artış gözlenmiştir(5). 

Elektrikli scooter kazalarına bağlı yaralanmanın 
artmasında bir çok faktörden söz edilebilir. 

Bunlardan bazıları; elektrikli scooterlerın kullanı-
mının, satışının artması, hızlı ve dikkatsiz kulla-
nım, koruyucu ekipmanların kullanılmaması, ve 
elektrikli scooterlara uygun alt yapının olmama-
sıdır (6). Bizim araştırma makalemizde görüldüğü 
gibi kazaların çoğunluğu sürücülerin scooter 
kullanımının yasak olduğu yerlerde elektrikli 
scooterları kullanması sonucu gerçekleşmiştir. 

Yaralanma türlerini incelediğimizde kafa travması 
ve servikal travma oranlarının yüksek olduğunu 
görmekteyiz. Kafa travması oranlarının yüksek 
olması sürücülerin kask kullanma oranlarının 
düşüklüğü ile ilişkilidir. Sonuçlar motorsiklet ve 
bisiklet kazalarında olduğu gibi elektrikli scooter 
kazalarında kask kullanımının kafa travması 
oranını azalttığı yönündedir (7-10).  

SONUÇ 

Bizim konsülte ettiğimizden daha fazla sayıda 
hasta elektrikli scooter kazası ile acil servislere 
başvurmaktadır. Kullanım sıklığı her geçen gün 
artan bu ulaşım aracının düşünüldüğü kadar ma-
sum olmadığını görebiliyoruz. Kullanım sıklığının 
artması ile birlikte gerekli önlemlerinde arttırılarak 
daha az kaza olması için çaba gösterilmelidir. 
Elektrikli scooter kazalarını önlemenin en önemli 
yolu alt yapının ve güvenli scooter yollarının 
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yapılması olarak görülüyor. Ancak bu uzun vade 
de halledilebilecek ve pahalı bir yöntemdir (11). 
İlk etapta kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı 

ve elektrikli scooterlara uygun yolların tamamlan-
ması ile kaza oranlarının düşürülebileceğini 
düşünmekteyiz.  
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