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BECAYİŞ 

 

TABLO A                                                                   TABLO B 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo A da bulunan uzmanlık dalları verilerek Tablo A daki uzmalık dalları tercih edilebilir. 

Tablo B da bulunan uzmanlık dalları verilerek Tablo B daki uzmalık dalları tercih edilebilir. 

Özel Hastaneler kadrolarında bulunan klinik uzmanlık dallarını Bakanlığa vererek Özel 

Hastanede zorunlu bulunması gereken Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Biyokimya ve 

Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik uzmanlık 

dallarından birini isteyebilirler. 

 

 

 

 

 

 

Özel Hastaneler ile Bakanlık arasındaki becayişlerde özellikli cihaz ve planlamayı 

gerektiren kadrolar verilmez. Becayiş ilk etapta Özel Hastanelerde yapılacaktır. Tıp 

merkezleri ise 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğine 

göre ruhsatlandırıldıktan sonra değerlendirilecektirler. 

Becayiş işlemi aşağıdaki prensipler çerçevesinde gerçekleşecektir. 

 

1. Çocuk Cerrahisi 

2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

3. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

4. Genel Cerrahi 

5. İç Hastalıkları 

6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

 

7. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz 

8. Göz Hastalıkları 

9. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

10. Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 

11. Ortopedi ve Travmatoloji                                  

12. Üroloji 

1. Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

2. Biyokimya ve Klinik 

Biyokimya 

3. Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

4. Radyodiagnostik 

1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

2. Biyokimya ve Klinik Biyokimya 

3. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

4. Radyodiagnostik 



www.saglikaktuel.com 

1-Bakanlığımızdan talep edilen branş o ilde toplam hak edilen uzman oranı %80 üzerinde 

ise o ildeki özel branş uzmanlık oranına bakılır 

a)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 un altında ise verilir, 

b)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 -40 arasında ise iade edeceği uzmanlık 

dalının  o ilde özel oranı %40’ın üzerinde ise verilir. 

c)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %40 ın üzerinde ise verilmez. 

 

2-Bakanlığımızdan talep edilen branş o ilde toplam hak edilen uzman oranı %80 nin 

altında ise  

a)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 altında ve iade edilecek olan uzmanlık 

dalının o ilde özel branş oranı %30 un üzerinde ise istenen branş verilir. 

b)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel branş oranı %30 üzerinde ise verilmez.  

 Becayiş yapılan kadrolar devredilemez.    

 

 


