
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Araflt›rma Görevlileri K›lavuzu

Baflkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarih ve 3961 say›l› yasa
ile kurulan bir Vak›f Yüksek Ö¤retim kurumudur. Mali ve idari
özerkli¤e sahip üniversitemiz akademik konularda 2547 say›l›
Yüksek Ö¤retim Kurulu Yasas› hükümlerine tabidir. Üniver-
sitemizin amac›, bilimsel ve teknolojik olarak üstün yetenekli
ve ayn› zamanda sanat, kültür ve tarih de¤erlerimize sahip
ç›kan insanlar yetifltirmek olarak özetlenebilir. Baflkent
Üniversitesi T›p Fakültesi bu amaca paralel olarak ça¤dafl,
yüksek teknoloji kullanan, kaliteli sa¤l›k hizmeti vermeyi ve
ö¤retmeyi bilen, üstün nitelikli, çal›flkan, insanlar› ve iflini
seven hekim ve uzmanlar› yetifltirme¤i hedeflemektedir.

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi’nde uzmanl›k ö¤rencisi
olmak ve araflt›rma görevlisi kadrosuna atanabilmek için T›p
Fakültesi mezunu olmak veya belirli uzmanl›k dallar› için
tababet uzmanl›k tüzü¤ünün öngördü¤ü koflullara sahip
olmak ve yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektir-
di¤i s›navlar› kazanm›fl olmak gereklidir. 

T›pta uzmanl›k s›nav› ile Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi
anabilim veya bilim dallar›nda mezuniyet sonras› e¤itim hakk›
kazanan araflt›rma görevlisi adaylar›n›n bir dilekçe, noterden
onayl› mezuniyet belgesi ve bir foto¤raf ile T›p Fakültesi
Dekanl›¤›na baflvurmas› gereklidir. Atama ilgili di¤er ifllemler
hakk›nda bu aflamada bilgi verilecektir. Atama ifllemi
yap›ld›ktan sonra bir Hizmet Sözleflmesi imzalan›r. Bu
sözleflme araflt›rma görevlisinin genel çal›flma prensiplerini ve
özlük haklar›n› içermektedir. Sözleflmede hüküm bulunmayan
hallerde Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü, Personel Yönetmeli¤i,
2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kurulu Yasas› ve yürürlükteki ‹fl
Mevzuat› hükümleri uygulan›r. 
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Üniversiteye Ba¤l› Uygulama ve Araflt›rma

Merkezleri

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi’nin tan›, tedavi, rehabilitas-
yon, diyaliz-transplantasyon hizmetleri ile e¤itim ve araflt›rma-
lar› a¤›rl›kl› olarak Ankara’da olmak üzere donan›mlar› günün
en yüksek standartlar› göz önünde bulundurularak sa¤lanm›fl
olan de¤iflik merkezlerde sürdürülmektedir. Bu merkezler
afla¤›da s›ralanm›flt›r:

1. Ankara Hastanesi ve Ek Hizmet Binalar›, Ankara,

2. Ayafl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara,

3. Adana Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, Adana,

4. Adana K›flla Sa¤l›k Kompleksi , Adana,

5. Adana Seyhan Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, Adana,

6. Alanya Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, Alanya,

7. Konya Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, Konya,

8. ‹skenderun Diyaliz Merkezi, ‹skenderun,

9. fianl› Urfa Diyaliz Merkezi, fianl› Urfa,

10. Tokat Zile Diyaliz Merkezi, Tokat,

11. Yaprac›k Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi, Ankara,

12. Zübeyde Han›m Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, ‹zmir,
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Görev Yeri

Araflt›rma görevlisinin görev yeri, Baflkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi ve yukar›da say›lan uygulama ve araflt›rma
merkezleridir. Araflt›rma görevlisi, uzmanl›k e¤itimi süresince,
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan öngörülen zorunlu rotasyonlar ile
anabilim veya bilim dallar› sorumlular› taraf›ndan yap›lmas›
istenen rotasyon veya çal›flmalar› Baflkent Üniversitesi’ne

ba¤l›  Ankara içi ve d›fl›ndaki di¤er merkezlerde de yaparlar.

Görev ve Sorumluluklar

Araflt›rma görevlisi, e¤itimi esas al›narak anabilim/bilim dallar›
taraf›ndan verilen tüm görevleri yürürlükteki yasalar, tüzük ve
yönetmeliklere uygun bir flekilde yapar. 

Araflt›rma Görevlisi Görev Tan›m›

Genel Çal›flma ‹lkeleri 

Araflt›rma görevlisi,

■ K›yafetine özen gösterir, hastanede beyaz temiz forma
giyer,

■ E¤itim programlar›na uyar, derslere düzenli devam eder,

■ Her e¤itim döneminde belli aral›klarla yeterlilik s›nav›na
kat›l›r,

■ Kendisi için önerilen klinik ve deneysel araflt›rmalara kat›l›r,

■ T›ptaki güncel geliflmeleri izlemek üzere yurtiçi ve yurtd›fl›
kongrelere kat›l›r, 

■ Belli say›da seminer haz›rlamakla yükümlüdür, 

■ Her türlü d›fl yay›n› izleyebilecek düzeyde yabanc› dil
bilgisini gelifltirmelidir.
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Serviste Çal›flma ‹lkeleri

Araflt›rma görevlisi,

■ Yat›r›larak izlenen hastalar›n tan›, tedavi ve izleminden
sorumludur, 

■ Yatan her hastan›n hastal›¤› ile ilgili ayr›nt›l› öyküsünü al›r,
dosyas›na kaydeder, 

■ Hastan›n fizik incelemesini yapar, anabilim dal›ndaki
ö¤retim üyeleri ve uzmanlar›yla birlikte tart›fl›r. Tan› ve
izlemde yard›mc› olacak tetkikleri ister, sonuçlar›n›
dosyaya kaydeder,

■ Normal olmayan sonuçlar›, gerekti¤inde ileri tetkik
planlanmak üzere ö¤retim üyesi ve uzmanlarla tart›fl›r,

■ Bu aflamada yap›lan tüm tetkikleri ve sonuçlar›, uygulanan
tedaviyi, hastalardaki günlük de¤iflimleri dosyaya kayde-
der,

■ Tedavi aflamas›nda tedavinin uygulanmas›na katk›da
bulunur, gere¤inde kontrol eder. Hastaya uygulanacak
t›bbi tedaviyi, diyeti, fizik bak›m› Doktor ‹stem Ka¤›d›'na
okunakl› flekilde ve günlük olarak saat ve tarih belirterek
yazar,

■ Burada belirtilen tedavinin do¤ru olarak uygulan›p
uygulanmad›¤›n› kontrol etmek amac›yla hasta bafl›
gözlem ka¤›tlar›n› kontrol eder,

■ Tedavideki de¤ifliklikleri tarih ve saat belirterek, sözlü
olarak ilgili hemflireye de hat›rlatarak istem ka¤›d›nda
kaydeder ve uygulan›p uygulanmad›¤›n›  kontrol eder,

■ Hastan›n tedavisinin bitiminde hastaya yak›nmalar›n›,
tetkiklerini ve uygulanan tedaviyi belirten ayr›nt›l› bir
epikriz verir. ‹leride ç›kabilecek t›bbi ve hukuki gereksinim-
lerde kullan›lmak üzere bu epikrizin bir kopyas›n› di¤er
tüm bilgi ve notlarla birlikte hasta dosyas›na yerlefltirir.
Epikrizde hastan›n yatt›¤› her güne iliflkin ayr›nt›l› bilgiler,
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kullan›lan malzeme ve ilaçlar›n ne amaçl› kullan›ld›¤›na
dair aç›klamalar, antibiyotik ve kemoterapi gibi ilaçlar›n
bafllanma nedenleri, verilen kan ve kan ürünlerinin seri
numaralar› gibi bilgiler de yer almal›d›r. 

■ Evde uygulanacak tedavi ve kontrol süresini hastaya aç›k
bir flekilde belirtir,

■ Her aflamada ilgili anabilim dal› ö¤retim üyeleri ve
uzmanlar›yla birlikte karar verir,

■ Önemli tedavi  kararlar› ve de¤iflikliklerini kesinlikle telefon
haberleflmesine dayanarak uygulamaz, hastan›n uzman
taraf›ndan görülmesini sa¤lar,

■ En k›sa zamanda do¤ru tan›y› koymak ve tedavi etmek,
hasta için mali yükü art›rmamak ve yatak iflgalini azaltmak
amac› ile hasta ifllemlerini bekletmeden h›zla yürütür.  

Poliklinikte Çal›flma ‹lkeleri

Araflt›rma görevlisi,

■ Ayaktan gelen hastalar›n tan›, tetkik ve tedavisinin
yap›ld›¤› polikliniklerde ayn› hizmet anlay›fl› ile çal›flmal›d›r,

■ Gördü¤ü her hastay› ilgili anabilim dal› ö¤retim üyeleri
veya uzmanlar›na dan›fl›r,

■ Tedaviden yarar görüp görmedi¤ini gözlemek amac›yla
hastay› kontrole ça¤›r›r. Zaman›n hem kendisi hem de
hasta için çok önemli oldu¤unun bilincinde olup hastaya
mutlaka randevu verilen saatte bakar.

Ameliyathanede Çal›flma ‹lkeleri

Araflt›rma görevlisi,

■ Ameliyathanede çal›flt›¤› sürede buradaki sterilizasyon,
giyim ve ekip çal›flma koflullar›na uymal›d›r, 
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■ ‹lgili ö¤retim üyelerince kendisi için uygun görülen
ameliyatlar› yard›m veya gözetim eflli¤inde yapar, ekip
çal›flmas› prensiplerini ö¤renir,

■ Ba¤›ms›z karar verebilme yetisi ve cerrahi yetene¤ini
gelifltirmek amac›yla deneyim ve becerilerini art›rmay›
amaçlamal›d›r.

Çal›flma Saatleri, Nöbetler ve ‹zinler

Araflt›rma görevlilerinin çal›flma saatleri, ilgili bölümlerin
sorumlular› taraf›ndan e¤itim program›na uygun olarak
belirlenir. Baflkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ve Baflkent
Üniversitesi’ne ba¤l› di¤er merkezlerde, SSK ‹fl Kanunu’na
uygun olarak, cumartesi günleri yar›m gün mesai vard›r. 

Nöbet listeleri anabilim veya bilim dal› baflkan› taraf›ndan ilgili
bölümün iflyükü ve araflt›rma görevlisi say›s› dikkate al›narak
belirlenir. 

‹fl Kanunu hükümlerine göre hizmet süresi bir y›ldan befl y›la
kadar olanlar›n ücretli izin süresi 12 gündür. Baflkent
Üniversitesi T›p Fakültesi araflt›rma görevlilerine bu süreden az
olmamak üzere dekanl›k taraf›ndan belirlenen ilkelere göre
y›ll›k izin verilir. Do¤um öncesi ve sonras› izinler ifl kanunu
hükümlerine göre verilir. Yine ayn› kanuna göre evlenmelerde
befl güne kadar; anne, baba, efl, kardefl veya çocuklar›n
ölümünde üç güne kadar mazeret izni verilmektedir.

Acil Poliklini¤i

Uzmanl›k e¤itiminin birinci y›l›n› tamamlayan her araflt›rma
görevlisi 1 ay süre ile acil poliklinik rotasyonu yapar ve buna
ek olarak idare taraf›ndan haz›rlanan listelere göre bu

servisde nöbet tutar.
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E¤itim

Her anabilim veya bilim dal› teorik ve pratik mezuniyet sonras›
e¤itim program›n› kendisi planlar ve uygular. Teorik ve pratik
e¤itim araflt›rma görevlisi karnesi ile belgelenir. Di¤er
taraftan, tüm anabilim dallar›n› ilgilendiren genel konularda
ve özellikle acil servis çal›flmalar› ile ilgili olarak multidisipliner
e¤itim programlar› haz›rlanabilir ve bunlara kat›l›m zorun-
ludur.

Araflt›rma

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi’nde araflt›rma görevlilerinin
bilimsel araflt›rmalara ve toplant›lara kat›l›m› teflvik edilmekte,
klinik ve deneysel araflt›rmalar için üniversite taraf›ndan araç,
gereç ve finans deste¤i sa¤lanmaktad›r. Baflkent Üniversitesi
Deney Hayvanlar› Üretim ve Araflt›rma Merkezi’nde  ö¤renci
uygulamalar› ve deneysel çal›flmalar için uygun özelliklerde
hayvan üretilmekte, bilimsel yöntemler ve uygulamaya
yönelik dan›flmanl›k ve bak›m hizmetleri verilmektedir.

Hasta Bak›m› ve Tedavisi ile ‹lgili 
Genel Kurallar

■ Hasta yat›rma ve ç›karma ifllemleri mutlaka ilgili uzman›n
bilgisi ve onay› ile yap›l›r. 

■ Hasta dosyalar› resmi ve gizli evrak niteli¤indedir, ayn›
zamanda araflt›rmalara kaynak oluflturmaktad›r. Bu
nedenle dosyalar›n eksiksiz ve ayr›nt›l› olarak tutulmas›,
yasal zorunluluk olmad›kça içeri¤i hakk›nda üçüncü
kiflilere bilgi verilmemesi gereklidir. Dosyadaki belgelerin
tam, notlar›n okunakl› olmas› ve gelifligüzel k›saltmalardan
kaç›n›lmas› daha sonra baflkalar› taraf›ndan yap›lacak
de¤erlendirmelerin sa¤l›kl› olmas› için önemli ve gereklidir. 
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■ Dosyaya ifllenen her not tarih ve gerekirse saat içermelidir.
Hasta istemleri, istemi uygulayanlar›n hata yapmas›na
olanak vermeyecek flekilde net ve aç›k olmal›, tüm
istemlerde doktor ad ve soyad›, imza, tarih ve saat
bulunmal›d›r. ‹stemlerin hergün gözden geçirilerek
yenilenmesi gerekir. 

■ Raporlar ve epikrizler uzman taraf›ndan imzalan›r. 

■ Konsültasyonlar uzman taraf›ndan yap›l›r ve sonucu yaz›l›
olarak bildirilir.

■ Uzman muayenesi olmadan, telefonla al›nan bilgiler
do¤rultusunda tedavi verilmemelidir. 

■ Diyet istemleri mevcut protokoller dikkate al›narak verilir. 

■ Enjektöre çekilen ilaçlar ve içine ilaç veya baflka tedavi
amaçl› maddeler kat›lm›fl s›v›lar mutlaka etiketlenir. 

■ Laboratuvara gönderilecek bütün örnekler dikkatle
etiketlenir ve ilgili istek formlar› iste¤i yapan doktor
taraf›ndan eksiksiz olarak doldurulur. 

■ Hasta ç›kar›l›rken, tedavi ve izlem gerekiyorsa bunun
aç›klamas› hastaya veya hastadan sorumlu yak›nlar›na
yaz›l› olarak verilir.

Mesleki ‹liflkiler

T›p mesle¤inin en önemli yanlar›ndan biri sürekli insan iliflkisi
gerektirmesidir. Bu iliflkinin, konunun çok duyarl› olmas›, hata
kabul etmeyifli, hasta ve hasta yak›n› gibi sorunlar›n›n çözümü
için baflvurmufl kiflilerle muhatap olunmas›, zaman almas›,
sa¤l›k bilinci olmayan ortamda çal›flma gibi zorluklar› yan›nda
insanlar› hastal›ktan, ac›dan korumak, kurtarmak gibi yüce bir
amac› olmas›n›n getirdi¤i üstünlükleri vard›r. Mesleki iliflkiler,
deontoloji ve t›bbi etik kaynaklar›nda ayr›nt›l› olarak tan›mlan-
m›flt›r. Kurumumuzda çok önem verilen bu konuda dikkat
edilmesi gereken baz› özelliklere afla¤›da k›saca de¤inilmifltir.
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‹letiflim Yollar›

Beden dili, söz ve yaz› hekimlikte her meslekte oldu¤undan
daha önemlidir. Durufl flekli ve yüz ifadesinden oluflan beden
dili ile karfl›daki kiflinin hareketi de¤ifltirilebilir, kolaylaflt›r›labilir
veya önlenebilir. Sözel iliflki en s›k kullan›lan yoldur ve kiflilere
göre, karfl› taraf›n anlayaca¤› flekilde net ve aç›k olmal›d›r.
Yaz›, özellikle sevk, rapor, reçete ve ilaç tarifi fleklinde çok
kullan›lan bir iletiflim yoludur ve hastalarla iletiflim yan›nda,
yasal olarak da önem tafl›r. Bu nedenle düzgün, okunakl› ve
amac›na uygun olmal›d›r. Yaz› dilinde gelifligüzel k›saltmalar-
dan kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.

Temel ‹lkeler

Hekimlik mesle¤ini uygularken kendini karfl›dakinin yerine
koyma (empati), do¤ru ve dürüst olma, eflit ve yans›z
davranma, s›r ve bilgileri saklama (hastan›n söyledikleri,
bulgular, dosya ve kay›tlar), yasal zorunluluk olmad›kça bilgi
vermeme, mesleki dedikodu yapmama, kurumsal, kiflisel
uygulamalarla ilgili farkl›l›klar› iyi de¤erlendirme ve mesle¤i
ç›kar için kullanmama ilkelerine özen gösterilmelidir. Bu zor
koflullarda dahi hekim, güleryüzlü, sevecen ve anlay›fll›
olmal›d›r.

Kiflilerle ‹liflkiler

Özellikle a¤r›l› ve ac› çeken hastalar, çocuklar, genç kad›nlar,
yafll›lar, engelliler, psikolojik sorunlar› olanlar, koopere
olamayan hastalar gibi özel gruplarda, bunlar›n özelliklerine
göre davran›lmal›, iletiflim kurulmal›d›r. Hasta yak›nlar› ile
iliflkilere de özen gösterilmelidir. Hasta ile ilgili bilgilerin
verilmesi ve kendisiyle ilgili kararlar›n al›nmas›nda hasta
yak›nlar›ndan birisi muhatap kabul edilmeli, kesin sonuç, karar
ve benzeri bilgilerin mutlaka uzman taraf›ndan verilmesine
dikkat edilmelidir.
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Hizmetiçi ‹liflkiler 

Sa¤l›k personeli aras›ndaki iliflkiler güven, dayan›flma, sayg› ve
sevgiye dayal› olmal›d›r. Hasta ve yak›nlar› yan›nda ciddi ve
sorumlu davran›lmal›, flakalar, özel konuflmalar ve hastalarla
ilgili tart›flmadan kaç›n›lmal›d›r. E¤ilimler, sempati, antipati ve
ilgi sonucu do¤abilecek özel iliflkilerin ifl hayat›n› olumsuz

etkilememesine özen gösterilmelidir.

Kütüphane

Gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklar›n› bünyesinde toplay›p, kul-
lan›c›lar›n hizmetine en iyi flekilde sunan kütüphanemiz
araflt›rma görevlilerinin hizmetindedir. Kütüphanemiz süreli
yay›nlar, kitap okuma ve referans salonu olmak üzere üç ayr›
salonda ve müstakil çal›flma odalar›nda hizmet vermektedir.
Ayn› anda 367 okuyucunun oturarak çal›flmas›na imkan
sa¤layabilecek kapasitededir. Ayr›ca kütüphane, 38 kullan›c›l›
bir bilgisayar a¤›na sahiptir. Bu a¤ üzerinde BLISS UNIX
kütüphane otomasyon program› kullan›lmaktad›r.

T›p kitaplar›n›n s›n›fland›rmas›, National Library of Medicine
s›n›flama sistemine göre yap›lm›flt›r. Kütüphanemizdeki
toplam materyal say›s› 114.570 ve dergi say›s› 1035’tür
(15.12.2008). Kitap ve makale istekleri en k›sa zamanda
karfl›lanabilmektedir.

Kütüphanemiz taraf›ndan abone olunan birçok on-line veri
taban› bulunmaktad›r. Bunlar›n içinde; EBSCOhost; Elsevier
Science Direct, IEEE/IEE Electronic Library, ‹çtihat Bilgi
Bankas› Program›, OVID- Lippincott Williams and Wilkins,
Science Citation Index ve Social Science Citation Index; BMJ
Journals, BMJ Clinical Evidence, Taylor & Francis say›labilir.
Internet üzerinden  kütüphane web sayfas›na, süreli yay›nlar
listesine ve online  veritabanlar›na eriflim olana¤› mevcuttur.
Uzman kütüphaneciler her türlü araflt›rma hizmetinde okuyu-

culara yard›mc› olmaktad›r. 
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Bilgi ‹fllem

Baflkent Üniversitesi hastaneleri bilgisayarl› hastane otomas-
yon sistemine sahiptir. Bu sistem halen 18 de¤iflik yerleflimi
kapsamaktad›r.  Mevcut bilgi sistemleri sayesinde hastaneleri-
mizin idari, mali ve t›bbi birimleri aras›nda entegre yap›
oluflturularak belirlenen bilgi ak›fl ve çal›flma kurallar›
çerçevesinde iletiflim, yönetim fonksiyonlar›n›n iflleyifli
sa¤lanmaktad›r. Baflkent Üniversitesi hastaneleri bilgisayar a¤›
merkez Ankara ile birlikte alt› ayr› flehirdeki sa¤l›k birimlerimi-
zi kapsamaktad›r. Bu sistem sayesinde tüm birimlerimiz
birbirleri ile gerçek zamanl› olarak bilgisayar ortam›nda
haberleflmekte, ayn› zamanda internet eriflim hizmetleri de bu
a¤ üzerinden yürütülmektedir. 

Üniversitemize ba¤l› Bilgi ‹fllem Dairesinin Sa¤l›k Birimleri
Bölümü, araflt›rma görevlilerinin de yer ald›¤› bütün akademik
ve bilimsel faaliyetlerde gereken bilgisayar donan›m ve
yaz›l›mlar› konusunda destek sa¤lamaktad›r. 

Maafl, ‹kramiye ve Di¤er Ödemeler

Maafllar, kamu ve özel kurumlarda eflde¤er statüdeki görevli-
lere ödenen ücretler ve hükümet taraf›ndan verilen zam
oranlar› dikkate al›narak belirlenmektedir. Maafllar hastaneler
yak›n›nda bulunan ATM’lerden çekilebilir.

Nöbetler ücretlidir. Baz› kurumlarda belli say›n›n üzerindeki
nöbetler ücretlendirilmezken kurumumuzda say›s› ne olursa
olsun tüm nöbetler dikkate al›nmaktad›r. Pazar günleri ve
bayramlar gibi di¤er resmi tatil günleri çift nöbet say›l›r. Nöbet
sonras› izin verilmez.

11



Sosyal Güvence ve Sa¤l›k Sorunlar›

Sa¤l›k Bakanl›¤› kadrosunda çal›flanlar d›fl›ndaki  araflt›rma
görevlileri sosyal güvenlik aç›s›ndan Sosyal Sigortalar Kurumu
hükümlerine tabidir. Araflt›rma görevlileri ile birinci derecede-
ki yak›nlar›na kurulufllar›m›zda verilen sa¤l›k hizmetlerinde
özel indirimler uygulanmaktad›r.

Lojman

Okuma, dinlenme ve k›yafet de¤ifltirme amac› ile kullan›lmak
üzere hastaneye yak›n bir bina lojman olarak düzenlenmifltir.
Burada her araflt›rma görevlisine bir soyunma dolab› verilir.

Lojman Adresleri: 10. Sok 35/8
10. sok 36/4
10. sok 38/10 ve 12

K›yafet

Kurum olarak k›yafet, d›fl görünüfl ve hijyen kurallar›na
gösterilen özen, mesle¤e ve karfl›daki kifliye gösterilen
özenin ve sayg›n›n bir yans›mas› olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle hastane içinde tüm araflt›rma görevlilerinin
pantolon-üst ve üzerine giyilen gömlekten oluflan tek tip
beyaz forma giymesi, kiflisel bak›mlar›na özen göstermeleri,
afl›r› makyaj yapmamalar› beklenir. Araflt›rma görevlilerine her
y›l iki tak›m beyaz forma verilir. Hastane içinde kullan›lan
formalar hastane d›fl›nda kullan›lmamal›d›r. 

Ameliyathaneler, do¤umhane invazif giriflimlerin yap›ld›¤›
birimler ve yo¤un bak›m ünitelerinde bu yerler için belirlenmifl
özel k›yafetler, galofl ve sabo tipi terlikler giyilmesi ve bu
k›yafetler ile bu bölgeler d›fl›na ç›k›lmamas› gerekir. 
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Beslenme

Baflkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde biri ücretsiz
tabldot, di¤eri ücretli alakart olmak üzere iki yemekhane ve iki
kantin mevcuttur. Araflt›rma görevlileri ve di¤er personele
günlük çal›flma saatleri içinde günde iki defa çay servisi yap›l›r.
Nöbet s›ras›nda akflam yeme¤ine ek olarak saat 24:00’te
kahvalt› servisi mevcuttur.

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi’ndeki uzmanl›k
e¤itiminizin baflar›l› ve verimli olmas›n› dileriz.
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