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BİLGİLENDİRME METNİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nde tıpta uzmanlık alanları ve bu uzmanlık alanlarında çalışacak 

hekimlerin uzmanlık veya yan dal uzmanlığı için gerekli eğitim süre ve şartları, kanun ve 

yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Algoloji Bilim Dalı Uzmanlığı 2011 senesinden beri 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Nöroloji ana dalları üzerine bir 

yan dal alanı olarak belirlenmiştir. 

Algoloji yan dalı ile ilgili Türk Algoloji Derneği sorumluluğunda gerçekleştirilen pratik ve teorik 

bütün eğitim programları tüm tıp hekim camiasına açık olup bu eğitim faaliyetlerinde katılım 

belgeleri de verilmekte, ancak tıbbi etik kurallar gereği, katılım belgeleri bu alanda uzman 

olmayan hekimlerin uygulamaları yapabilme  hakkı  kazandığı anlamı da taşımamaktadır.  

Ağrı tedavisinin bir insan hakkı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bir üst ihtisas olan algolojinin 

yan dal uzmanlığı verdiği ana dallar olan, anesteziyoloji ve reanimasyon, fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon, nöroloji uzmanlarının akut ve kronik ağrı ile ilgili aldıkları bilimsel, güncel tıbbi 

eğitimlere de engel olunması söz konusu değildir.  

Bununla birlikte,  algoloji yan dal eğitim süresinin algoloji tanı ve tedavilerinin yetkin şekilde 

öğrenilmesi için yetersiz kaldığı görüşü hakim iken,  ana dal çekirdek eğitim müfredatlarında 

algoloji yan dal rotasyon ve eğitim çekirdek müfredatları homojen ve yeterli değil iken, bu 

rotasyon sürelerine çoğu zaman uyulmamaktadır. Hatta bazı programlarda hiç rotasyon 

yapılmadığı bilinen bir gerçek iken, hangi anadaldan olduğu farketmeksizin, anadal ihtisası 

süresince yapılan rotasyon süreleri üzerine, algoloji eğitimi verilen kurumlardan alınan “3-6 

ay rotasyon yapmıştır “   belgeleri ile, il sağlık müdürlüklerinden ALGOLOJİ UZMANI belgesi 

onaylatma girişimleri etik bir sorun teşkil etmektedir.  Algoloji uzmanlık kadrolarına algoloji 

uzmanı olmayan hekimlerin atanmaya çalışılması, bu  atamalarda  bazı güncel gelişmelerde 

de karşılaşıldığı gibi, yukarıda bahsedilen, uzmanlık eğitim müfredat ve kanunlarına aykırı 

uygulamalar ile, Sağlık Bakanlığı tarafından resmen algoloji uzmanlığının onandığı gibi 

aslı/onamı olmayan tebligatlar yapılması ile de suç teşkil edebilecek bir hukuk sorunudur. 

Herhangi bir hekimin ağrı dindirmekle ilgilenmesi insan hakkı, ancak ALGOLOJİ UZMANI 

ÜNVANINI KULLANMAK DA ALGOLOJİ UZMANI olmanın legal, kanun ve düzenlemeler ile belirlenmiş, 

etik yolunu seçmiş, sınavlar ile bu eğitime hak kazanmış, bu eğitimini tamamlamış, 

anesteziyoloji ve reanimasyon, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve nöroloji uzmanlarının İNSAN 

hakkıdır, YASAL hakkıdır. 


