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Normal doğum ve sezaryen doğum olmak üzere iki temel doğum yöntemi vardır. Normal doğum, 

“doğal ve fizyolojik bir süreç” sezaryen ise “cerrahi bir işlem” olarak bilinmektedir. Annenin ve bebeğin hayatını 

korumak için tercih edilen bir yöntem olan sezaryen ile doğuma, cerrahi bir yöntem olması itibariyle ancak kesin 

bir tıbbi endikasyonun varlığı halinde başvurulması gerekir. 

Sezaryen, cerrahi bir işlem olmasına rağmen bu yöntemin normal doğuma göre daha az risk içerdiği 

ifade edilir. Nitekim yapılan araştırmalarda hekimlerin bu hususu dikkate alarak defansif bir yaklaşım ile 

sezaryen doğumu tercih ettiği gözlenmektedir. Anne adayları da birçok fiziksel ve ruhsal zorluk içeren normal 

doğum yerine herhangi bir tıbbi endikasyon olmasa bile sezaryen ile doğum yapmayı tercih edebilir. Doğum 

yöntemi her kadının durumuna göre değişiklik gösterebileceğinden bazı kadınlar için normal doğum bazıları için 

ise sezaryen yoluyla doğum daha riskli hale gelebilir. Bu kapsamda doğum yönteminin belirlenmesi gibi tıbbi 

uzmanlık gerektiren bir konuda anne adayının kişisel tercihlerinin herhangi bir rolünün olup olamayacağının 

ayrıca irdelenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada hekim ile anne adayının farklı doğum yöntemini tercih etmeleri halinde: Kadının, doğum 

yöntemini seçme hakkı hasta hakları çerçevesinde değerlendirilirken, hekimin tıbbi kararı defansif tıp olgusu ile 

birlikte açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma 

Görevlisi,   zehra.karakus@omu.edu.tr 

 



CESAREAN SECTION AS A DEFENSIVE MEDICINE AND WOMAN'S RIGHT TO         
CHOOSE DELIVERY METHOD 
 
                                                                                                            

Dr. Zehra Karakuş Işık2 
 
 
 
 
          There are two basic methods of delivery: Vaginal birth and caesarean section. While vaginal birth is 

known as “a natural and physiological process”, cesarean section is known as  “a surgical procedure’’. Cesarean 

section is a surgical method which is preferred to protect the life of the mother and the baby , but should be 

consulted if there is a definite medical indication. 

          Although cesarean section is a surgical procedure, it is stated that this method contains less risk than 

vaginal delivery. As a matter of fact, it is observed that physicians prefer cesarean delivery method with a 

defensive approach by taking this issue into consideration. Expectant mothers may also prefer to have a 

caesarean section even if there are no medical indications instead of vaginal birth with many physical and mental 

difficulties. Since the method of delivery may vary depending on the status of each woman, for some women, 

vaginal labor and for others cesarean delivery may be more risky. In this context, it should also be examined  

whether the personal preferences of the expectant mother can have a role in a subject requiring medical expertise 

such as determining the method of delivery. 

              In this study, if the physician and the mothers prefer different method of delivery: While the right of the 

woman to choose the method of birth is evaluated within the framework of the patient rights, the medical 

decision of the physician will be explained together with the case of defensive medicine. 
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