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Özet

Amaç: Çal›flma, sa¤l›k çal›flanlar›n›n normal do¤um ve sezaryen do¤um ile ilgili düflüncelerini incelemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Yöntem: Araflt›rmam›zda May›s 2006 ve A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygula-
ma ve Araflt›rma Hastanesi’nde çal›flan, 250 bayan sa¤l›k personeline, normal do¤um ve sezaryen do¤um ile ilgili düflüncelerini içe-
ren, 26 sorudan oluflan anket formu uygulanm›flt›r. Anket formu, 5 bölümden meydana gelmektedir. Formda, sosyodemografik özel-
liklere ait sorular, obstetrik özelliklere ait sorular, normal ve sezaryen do¤um yapanlarla, hiç do¤um yapmayanlara ait sorular bulun-
maktad›r.

Bulgular: Araflt›rma sonuçlar›na göre, do¤um yapan sa¤l›k personelinin %46.9’u normal do¤umu, %53.1’i sezaryen do¤umu tercih
etmifltir. Sezaryen olma sebepleri incelendi¤inde, kendi iste¤i ile sezaryen olanlar›n oran› %16.3, t›bbi endikasyon nedeniyle sezaryen
olanlar›n oran› %76.7 olarak bulunmufltur. Hiç do¤um yapmayan sa¤l›k personelinin do¤um tercihleri soruldu¤unda %57.4’ü nor-
mal do¤umu, %23.1’i sezaryen’i tercih ederken, %19.5’i karars›z kalm›flt›r. Normal do¤umu tercih edenlerin %74.2’si normal do¤u-
mun do¤al oldu¤unu, sezaryeni tercih edenlerin %53.8’i normal do¤umun a¤r›l› oldu¤unu düflünmektedir.

Sonuç: Araflt›rmam›zda, do¤um yapan sa¤l›k personelinin %53.1’i sezaryen do¤umu tercih etmifltir. Sezaryen do¤umu seçme nede-
ni olarak ilk s›rada a¤r› yer almaktad›r. Normal do¤um yapan sa¤l›k çal›flanlar›n›n sadece %15.8’inin epidural analjezi ile do¤umunu
gerçeklefltirdikleri saptanm›flt›r. Bu nedenle epidural analjezi ile ilgili bilgiler artt›r›ld›¤›nda, sezaryen do¤um oranlar›n›n düflece¤i ka-
naatindeyiz.

Anahtar Sözcükler: Normal do¤um, sezaryen do¤um, sa¤l›k personeli.

The Opininon of health workers regarding vaginal labor and cesarean section

Objective: The aim of this study is to determine the opinions of the health workersabouth vaginal labor and cesarean section. 

Methods: In May 2006 August 2006, a total of 270 women health workers in Ahmet Necdet Sezer Hospital of Afyon Kocatepe
University were interviewed. 250 health workers who accepted to participate were recruited in this study. The study was performed
by a questionnaire which has 26 questions about vaginal labor and cesarean section. The questionnaire is formed by five sections and
contains questions about sociodemographic status, obstetric status and the delivery status.

Results: According to the results of this study, %46.9of health workers chose vaginal birth while 53.1% cesarean section. It was
found that the main reasons for cesarean section are medical complications (16.3%) and personal choice (76.7%). Women who have
no previous delivery experience stated that they prefer vaginal birth with 57.4% and cesarean section with 23.1%, and 19.5% of
women was undecided. 74.2% of women with vaginal delivery believe that the vaginal birth is so natural, while 53.8% of women
with cesarean section believe the vaginal birth is so painful. 

Conclusion: In this study 53,1% of the female healt workers who has a birth preferred cesarean section. The first reason to prefer
cesarean section was detected as pain. Only 15,8 of the health workers who had vaginal labor, had epidural anesthesia during deliv-
ery. We suppose that the cesarean section rates will decrease when the people will be inform abouth epidural anesthesia.

Keywords: Vaginal birth, cesarean section, health workers.
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Girifl 
Günümüzde sezaryen operasyonunun daha

güvenli hale gelmesiyle, sezaryen h›z›nda çok

belirgin art›fl olmufltur.1 Dünya Sa¤l›k Örgütü-

nün sezaryen konusundaki önerisi; sezaryen

oran›n›n %15 ile s›n›rl› kalmas› yönündedir.2,3

Brezilya %36 ile dünyada en yüksek sezaryen

do¤um oran›na sahiptir.4 Ancak pek çok ülkede

oldu¤u gibi ülkemizde de sezaryen oran›, bu

hedefin üzerindedir. Türkiye’de, 2003 Türkiye

Nüfus Sa¤l›k Araflt›rmas› verilerine göre sezar-

yen oran› %21.2’dir.5 Bu art›fl›n sebepleri aras›n-

da; kad›nlar›n eskiye göre daha geç yaflta evlen-

meleri, daha geç yaflta gebe kalmalar›, daha az

say›da çocuk sahibi olmak istemeleri, infertilite

sorunlar›n›n varl›¤›, “Riskli gebelik” ve “K›ymet-

li bebek” kavram›n›n ortaya at›lmas› yer almak-

tad›r.6

Pek çok kad›n normal do¤um ac›s›n› çekme-

mek, sanc› duymamak için hamile oldu¤unu ö¤-

rendi¤i ilk günden itibaren sezaryenle do¤um

yapmaya karar vermektedir. Sezaryen, özellikle

sa¤l›k çal›flanlar›nda t›bbi endikasyon olmaks›-

z›n çok tercih edilen yöntem haline gelmekte-

dir. 

Bu çal›flmada; sa¤l›k çal›flanlar›n›n normal

do¤um ve sezaryen ile ilgili düflüncelerini arafl-

t›rmay› amaçl›yoruz.

Yöntem
Tan›mlay›c› tipteki bu araflt›rma, May›s 2006

ve A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda Afyon Koca-

tepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygula-

ma ve Araflt›rma Hastanesi’nde yap›lm›flt›r. Ça-

l›flmada 270 sa¤l›k personeline ulaflmak hedef-

lenmifltir. Ancak 20 sa¤l›k personeli araflt›rmaya

kat›lmay› kabul etmedi¤inden, 250 sa¤l›k çal›fla-

n› araflt›rmaya dahil edilmifltir. 

Araflt›rman›n verileri anket formu arac›l›¤›y-

la toplanm›flt›r. Sa¤l›k personeline uygulanan

anket formu 26 sorudan oluflmaktad›r. Anket

formu 5 bölümden meydana gelmektedir. Bu

anket formunda kiflinin tan›t›c› özellikleri; yafl,

e¤itim durumu, meslek ve medeni durum ile il-

gili sorular, do¤um yapma, do¤um say›s›, çocuk

say›s›na ait sorular, normal do¤um yapanlara ait

sorular, sezaryen do¤um yapanlara ait sorular,

hiç do¤um yapmayanlara ait sorular ve herkese

yöneltilen en güvenilir do¤um flekli, hangi do-

¤umun komplikasyonun daha fazla oluflu, han-

gi do¤um fleklinin maliyetinin fazla oluflu gibi

sorular bulunmaktad›r.

Veriler SPSS for Windows 13.0 program›yla

de¤erlendirildi. ‹statistik analiz için student T

testi ve χ2 testi kullan›ld›. P< 0.05 anlaml› olarak

kabul edildi

Bulgular
Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalama-

lar› en az bir defa do¤um yapm›fl kad›nlarda

31.38 ± 5.42 (n=81) iken, henüz do¤um yapma-

m›fl kad›nlarda 25.29 ± 4.25’tir (n=169). Do¤um

yapan 81 kad›ndan 38’i normal do¤um fleklini

seçerken (yafl ortalamalar›: 32.00 ± 6.35), 43 ka-

d›n sezaryen olmak istemifltir (yafl ortalamalar›:

30.84 ± 4.46). 

Olgular›n % 32.4’ü do¤um yapm›flt›r. Do¤um

yapanlar›n içinde bir kez do¤um yapanlar›n

oran› % 61.7’dir ve bunu % 25.9 oran› ile iki kez

do¤um yapanlar takip etmifllerdir. Geriye kalan-

lar (n=10) s›ras›yla 3 kez (% 8.6), 4 kez (% 2.5) ve

5 kez (% 1.2) fleklindedir. Çal›flmaya kat›lanlar›n

sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de veril-

mifltir. 

Tablo 2’de ilkokul mezunlar›n›n (%100) sa-

dece normal do¤um yapt›klar› belirlenirken,

üniversite mezunlar›n›n %58,5’i sezaryen do¤u-

mu tercih etmifllerdir. E¤itim düzeyi artt›kça se-

zaryen oranlar› da artmaktad›r.

Tablo 3’te ö¤retim üyelerinin ço¤unlu¤unun

(%68,4) do¤um yapm›fl oldu¤u, buna karfl›n

hemflirelerin (%71,7) ve di¤er kat›l›mc›lar›n

(%73,3) büyük oran›n›n do¤um yapmad›¤› sap-

tanm›flt›r.
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Normal do¤umu tercih etme nedeni incelen-

di¤inde; kat›l›mc›lar›n %73.7’si kendi iste¤i,

%18.4’ü doktor önerisi ile normal do¤umu ter-

cih ettiklerini belirtmifllerdir. Birinci do¤umunu

normal do¤um yapanlar›n %81.6’s›n›n, di¤er

do¤umlar›n› da normal do¤um yapmak istedik-

leri saptanm›flt›r. Normal do¤umu seçme ne-

denleri incelendi¤inde; komplikasyonlar›n nor-

mal do¤umda az oldu¤u, do¤al oldu¤u, günlük

aktivitelere kolay dönülebildi¤i, bebe¤in he-

men emzirilebildi¤i ve güvenilir oldu¤u saptan-

m›flt›r.

Birinci do¤umunu normal do¤um yapanla-

r›n %18.4’ü, ikinci do¤umda sezaryen olmak is-

temifltir. Kat›l›mc›lara neden sezaryeni istedikle-

ri soruldu¤unda, normal do¤umun sezaryene

göre daha a¤r›l› oldu¤unu ve normal do¤um s›-

ras›nda kan kayb›n›n sezaryene göre daha fazla

oldu¤unu düflündüklerini ifade ettiler. Normal

do¤um seyrinde epidural analjezi yap›l›p yap›l-

mad›¤› araflt›r›ld›¤›nda olgular›n %84.2’sine ya-

p›lmad›¤›, %15.8’ine yap›ld›¤› saptanm›flt›r. 

Sezaryen do¤umu isteme nedeni incelendi-

¤inde; kat›l›mc›lar›n %76.7’sinin t›bbi endikas-

yon nedeniyle, %16.3’ünün kendi iste¤i ile se-

zaryen do¤umu istedikleri saptanm›flt›r. Tablo

4’te kat›l›mc›lar›n 1. do¤um flekline göre bir

sonraki do¤um tercihi da¤›l›m› verilmektedir. 

‹lkokul
Ortaokul

Lise
Üniversite
Toplam

5
3
55
187
250

2.0
1.2
22.0
74.8
100

Ö¤retim üyesi
Arafl. Gör. Dr.

Hemflire
Di¤er

Toplam

19
39
106
86
250

7.6
15.6
42.4
34.4
100

E¤itim Düzeyi n %

Mesleki Durum n %

Evli
Bekar

Toplam

112
138
250

44.8
55.2
100

Medeni Durum n %

Tablo 1. Sosyodemografik özellikler da¤›l›m›.

Do¤um Yapma fiekli

E¤itim Durumu
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n do¤um yapma fleklinin e¤itim durumuna göre da¤›l›m›.

Normal

%
5
2
4
27

%
100
100
44.4
41.5

%
-
-
5

38

%
-
-

55.6
58.5

%
5
2
9

65

%
100
100
100
100

Sezaryen Toplam

X2=8.70, p<0.05 (p=0.034).

Do¤um Yapma Durumu

Mesleki Durum
Ö¤r. Üyesi
Arfl. Gör. Dr.
Hemflire
Di¤er

Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n do¤um yapma durumunun mesleki duruma göre da¤›-
l›m›.

Evet

%
13
15
30
23

%
68.4
38.5
28.3
26.7

%
6

24
76
63

%
31.6
61.5
71.7
73.3

%
19
39

106
86

%
100
100
100
100

Hay›r Toplam

X2=13.98, p<0.01 (p=0.003).
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En güvenilir do¤um flekli soruldu¤unda; kat›-

l›mc›lar›n %84.8’inin normal do¤um, %15.2’sinin

sezaryen cevab›n› verdikleri saptanm›flt›r. Hangi

do¤um fleklinin komplikasyonu daha fazlad›r

soruldu¤unda; kat›l›mc›lar›n %18.5’inin normal

do¤um, %81.5’inin sezaryen do¤um cevab›n›

verdikleri saptanm›flt›r. T›bbi endikasyon yok-

ken iste¤e göre sezaryen yap›lmal› m›d›r sorusu-

na; kat›l›mc›lar›n %57.6’s› hay›r, %42.4’ü evet ce-

vab›n› vermifllerdir. Normal do¤um s›ras›nda

epidural analjezi yap›lmas›n› ister misiniz soru-

suna; kat›l›mc›lar›n %69.6’s›n›n evet, %30.4’ünün

hay›r cevab›n› verdikleri saptanm›flt›r.

Tablo 5’te normal do¤um s›ras›nda epidural

analjezi isteme durumunun e¤itim düzeyine gö-

re da¤›l›m› verilmektedir. ‹lkokul mezunlar›n›n

tamam› do¤um s›ras›nda epidural analjezi iste-

mezken, üniversite mezunlar›n›n %71.7’si tra-

vay s›ras›nda epidural analjezi istemifltir. 

Tart›flma
Çal›flmam›zda e¤itim seviyesi artt›kça sezar-

yen oran›n›n artt›¤› ve do¤um yapan sa¤l›k per-

soneli içinde sezaryen oran›n %53.1 oldu¤u

saptanm›flt›r. Ülkemizdeki sezaryen oranlar›

hakk›nda çok sa¤l›kl› veriler olmasa da sezar-

yen oran›n›n son y›llarda çok ciddi oranlarda

artt›¤› gözlenmifltir. Bu art›fl›n önemli bölümü-

nü t›bbi neden olmaks›z›n iste¤e ba¤l› yap›lan

sezaryenler oluflturmaktad›r.7 Haseki Hastane-

si’nde yap›lan bir çal›flmada kendi iste¤i ile se-

zaryen olan kad›n oran› %8.1’dir.8 Canbaz ve ar-

kadafllar›n›n9 bayan sa¤l›k çal›flanlar›nda yapt›¤›

araflt›rmada, araflt›rmaya kat›lanlar›n %29.2’si-

nin kendi iste¤i ile sezaryen do¤umu tercih etti-

¤i belirtilmifltir. Bizim araflt›rmam›zda kendi is-

te¤i ile sezaryen do¤umu tercih edenler

%16.3’tür. Bu sonucumuz Canbaz ve arkadaflla-

r›n›n yapt›¤› çal›flmadaki bulgu ile benzerlik

göstermektedir. 

Sezaryen oran›n› art›ran nedenlerin bafl›nda

“bir kere sezaryen daima sezaryen prensibi” ve

sosyoekonomik düzeyi daha iyi olan toplumlar-

daki iste¤e ba¤l› sezaryenler gelmektedir.10 Bir

kez sezaryen ile do¤um yapanlar›n uterustaki

skar yerinde rüptür riskini art›rd›¤› gerekçesiyle

daha sonraki gebeliklerde de sezaryenle do-

Di¤er Do¤umunu Yapma fiekli

‹lk Do¤um Yapma fiekli
Normal
Sezaryen

Tablo 4. Kat›l›mc›lar›n do¤um yapma durumunun mesleki duruma göre da¤›-
l›m›.

Normal

n
31
3

%
81.6

7

n
7

40

%
18.4
93

Sezaryen

n
38
43

%
100
100

Toplam

X2=46.10, p<0.001 (p=0.000).

Do¤um Yapma Durumu

‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Tablo 5. Normal do¤umda epidural anestezi ister misiniz sorusunun e¤itim
düzeyine göre da¤›l›m›.

EvetE¤itim Düzeyi

%
-
2
38
134

%
-

66.7
69.1
71.7

%
5
1

17
53

%
100.0
33.3
30.9
28.3

%
5
3

55
187

%
100.0
100.0
100.0
100.0

Hay›r Toplam

X2=11.84, p<0.05 (p=0.008).



¤um yapma al›flkanl›¤› yayg›nd›r. Oysa son za-

manlarda yap›lan klinik uygulamalar, eski sezar-

yenlilerin %60-80’inin vajinal do¤um yapabile-

ce¤ini ortaya koymufltur.11 Bizim çal›flmam›zda

ilk do¤umunu sezaryen olanlar›n %93’ü ikinci

do¤umunda da sezaryen do¤umu tercih etmifl-

tir. Normal do¤um yapanlar›n %18.4’ü ikinci do-

¤umda sezaryen olmak istemifltir.

Araflt›rmam›zda sezaryeni tercih etme sebe-

bi olarak; t›bbi endikasyonun bulunmas›, eflinin

ya da kendi iste¤inin olmas› ve do¤um a¤r›s›

korkusu gibi nedenler belirtilmifltir. Say›n ve ar-

kadafllar›n›n7 çal›flmas›nda; sa¤l›k çal›flanlar›nda

do¤um a¤r›s› korkusu, bebe¤e travma olabile-

ce¤i korkusu, doktor önerisi ve sosyal nedenler

sezaryen nedenleri aras›nda yer almaktad›r. 

Hopkins’in12 çal›flmas›nda kad›nlar›n ço¤u-

nun normal do¤umu tercih etti¤i ve normal do-

¤umu sezaryen do¤uma oranla daha üstün bul-

duklar› saptanm›flt›r. Bizim çal›flmam›zda da ka-

t›l›mc›lar›n %96’s› normal do¤umu sezaryen do-

¤uma göre do¤al ve fizyolojik bulduklar›n› be-

lirtirken, %81,6’s› sezaryen do¤umun kompli-

kasyonunun daha fazla oldu¤u görüflündedir-

ler.

Sonuç
Araflt›rmam›zda, do¤um yapan sa¤l›k perso-

nelinin %53.1’i sezaryen do¤umu tercih etmifl-

tir. Sezaryen do¤umu seçme nedeni olarak 1. s›-

rada a¤r› yer almaktad›r. Normal do¤um yapan

sa¤l›k çal›flanlar›n›n sadece %15.8’inin epidural

analjezi ile do¤umlar›n› gerçeklefltirdikleri sap-

tanm›flt›r. Bu nedenle epidural analjezi ile ilgili

ve sezaryen sonras› uygun hastalar›n normal

do¤um yap›labilece¤i ile ilgili bilgiler art›r›ld›-

¤›nda sezaryen do¤um oranlar›n›n düflece¤i ka-

naatindeyiz. 
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