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Bilindigi uzere tlp veya di~ hekimligi alanlannda uzmanhk egitiminin usul ve esaslanm duzenleyen 
T1pta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 say1h Resmi 
Gazete'de yay1mlanarak yururlUge girmi~tir. 

Bu Yonetmelige gore yapilan i~lemler sebebiyle, Ba~bakanhk ve Bakanhgimiz aleyhine ar;:Ilan davada, 
Dam~tay 8. Dairesi'nce verilen 20.12.2010 tarihli ve 2010/6862 Esas say1h Karan ile, T1pta Uzmanhk 
Kurulunun t1pta uzmanhk dallarmm rotasyonlarm1 ve bu rotasyonlarm suresini belirleyen 21-22-23 Haziran 
2010 tarih ve 21/82 say1h kararmm "<;ocuk immunolojisi ve Alerji Hastahklan" uzmanhk dalma ili~ldn 
k1smmm ve bu duzenlemenin dayanag1 olan 18.07.2009 tarihli ve 27292 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak 
yururluge giren Tipta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin Ger;:ici 1l.maddesinin (b) ve (f) 
bentleri ile Ek-3 say1h r;:izelgenin 12. Satmnda "<;ocuk immlinolojisi ve Alerji Hastahklan" yer alan 
diizenlemenin yiiriitiilmesinin durdurulmasma karar verilmi~ olup, 11.01.2011 tarihinde Bakanhg1m1za 
teblig edilen mezkur yurutmenin durdurulmas1 karan muvacehesinde Yonetmeligin davaya konu 
hliklimlerinin uygulanmas1 ve bu hukumlere dayanarak i~lem tesisi imkam kalmami~tir. 

Uygun goriildugu takdirde sozkonusu yurutmenin durdurulmasi karan gereklerinin ifasl Zimmnda; 
1- Mezkur Yonetmeligin Ger;:ici 11/b. Maddesindeki "<;ocuk Alerjisi ya da <;ocuk immlinolojisi yan 

dallannda uzmanhk egitimi yapmakta olanlar egitimlerini <;ocuk immunolojisi ve Alerjisi Hastahklan ad1 
altmda devam ettirirler" hlikmline istinaden egitime birle~ik dalda devam etme imkam kalmad1gmdan, buna 
gore egitime devam edenlerin uzmanhk egitimlerine ba~lad1klan dalda devam etmeleri, 

2-Amlan Yonetmeligin yurlirllige girdigi tarihten sonra uzmanhk egitimine birle~ik dalda ba~layanlar 
cgitimlcrine birle~ik dalda devam edemeyeceklerinden, kurumlarm egitim imkanlar1 ve ihtiyar;:lar1 da goz 
dnlinde bulundurularak bu asistanlann egitimlerine istedikleri dalda <;ocuk immiinolojisi veya <;ocuk Alerjisi 
alanlannda devam etmeleri, 

3- Bakanhgumza bagh egitim ve ara~tuma hastanelerinde <;ocuk immlinolojisi dahnda egitim 
sorumlusu bulunmad1gmdan ve egitim sorumlusu olmayan birimlerde t1pta uzmanhk egitimi 
vcrilemeyeceginden, Yonetmeligin ylirlirlUge girdigi tarihten sonra birle~ik dalda egitime ba~layan uzmanhk 
ogrencilerinin <;ocuk immlinolojisi yan dahm tercih etmeleri halinde, haklannda Yonetmeligin Ge<;:ici 
3 .Maddesi huklimlerine gore i~lem yap1lacagi hususunda bilgilendirilmeleri, 

Hususlanm takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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