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MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

FAALİYET RAPORU
06.2019-12.2020
MAR-AHEK-UYAM, MÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından,
eğitim uygulama ve araştırma amaçlı olarak, 21.08.2017 tarih ve 30161 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak kurulmuştur.
Yapılanma süreci:
Kuruluşundan itibaren yapılanma süreci başlamış, Yönetim ve Danışma Kurulları
oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu’unda Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri,
Danışma Kurulu’nda ise yerli ve yabancı akademisyenler ve alanında yetkin birinci basamak
uzmanları yer almıştır.
Yönetim Kurulu 2019 ve 2020 yılları boyunca düzenli olarak toplantılarını yapmaya
devam etmiştir.
Kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi:
Rektörlüğümüzün destekleriyle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren
çalışmalarımızda yardımcı olmak üzere görevlendirilen iki kısmi zamanlı öğrencimizle son
derece olumlu ilişkiler kurulmuş, öğrencilerimiz bize 2019-2020 eğitim-öğretim yılının
sonuna kadar, gerek web sayfamızın ve facebook gibi sosyal medyadaki görünürlüğümüzün
oluşturulmasında ve gerekse Merkezimizin yürütülmekte olan projelerinde çalışarak faydalı
olmuşlardır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz hemşirelik bölümü öğrencisi Sultan
PALANDÖKEN’in mezun olmasını takiben tek kısmi zamanlı öğrencisi (Sena ULUTAŞ
(Tıp) ile çalışmalarımıza devam edilmiştir. Kısmi zamanlı öğrencimiz web sayfamızın ve
diğer sosyal medya hesaplarımızın düzenlenmesinde ve güncel tutulmasında etkin olarak
çalışmaktadır.
Hemşire ve diğer personel görevlendirmesi:
MARAHEK UYAM faaliyetleri Üniversitemizin Maltepe’deki kampüsü içinde Diş
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Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi’nin hemen çaprazında yer almakta olan ve Rektörlüğümüz
tarafından Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) olmak üzere yaptırılmış olan prefabrik
binada yürütülmektedir. EASM’de ülkemizdeki Aile Hekimliği uygulamaları içinde ve tüm
Aile Sağlığı Merkezleri ile eş koşullarda sağlık hizmeti sunulmakta olup, klinik uygulama ve
eğitim hizmeti Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın uzmanlık öğrencileri/asistanları
ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin danışmanlığında verilmektedir. Aile
Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri MARAHEK UYAM Yönetim Kurulu’nda da yer
almaktadır.
İki Aile Sağlığı Birimi’nden oluşan EASM’de yapılan klinik uygulamalar arasında birinci
basamak tanı ve tedavilerin yanı sıra taramalar ve aşılamalar da bulunmakta olup bu merkez
aile hekimlerinin mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde etkin bir klinik pratik uygulama;
bunun yanı sıra hem tıp hem de sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine de staj olanağı
sunmaktadır.
Merkezimiz tarafından 2019 yılında planlanan ve gerçekleştirilen ve 2020 yılında da rapor
ve makaleleri yazılan “Sağlık Kampüsü’nde Sağlıklı Yaşama Başlıyorum Projesi” kapsamında
kampüste eğitime başlayan Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin
fiziksel ve ruhsal sağlıklarının değerlendirilmelerinde de EASM nin etkin bir yeri olmuştur.
Covid pandemisinin hizmeti de eğitimi de derinden etkilediği 2020 yılında Diş Hekimliği
ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri covid aşılamalarını EASM’de yaptırmışlardır.
EASM’de klinik hizmet sunumu sağlık bilimleri eğitimiyle içedir. Binamızda klinik
hizmet sunumda hemşirelik hizmetlerine gereksinim vardır. Merkezimizde geçiş döneminde
Üniversitemiz medikososyalinde görevli hemşireler sırayla görevlendirilmişlerdir.
MARAHEK UYAM'da devamlı çalışmak üzere görevlendirilen Hemşire Güldalı
TANGÜÇ’ün görevi 16.01.2020 tarihinde sona ermiş, yerine hemşire Gülşah Atak 17.02.2020
tarihinde atanmıştır. Hemşiremiz Merkezin projelerinin yanı sıra, mezuniyet öncesi
uygulamalı eğitim ve araştırma alanlarında ve klinik hizmetlerde de etkin olarak
çalışmaktadır. Rektörlüğümüze bize verdiği önem için teşekkür ederiz.
Sekretarya işlerimizde Tıp Fakültesi Klinik Uygulamalara Giriş Programı içinde yer alan
Klinik Beceri Laboratuarı'nda görev yapmakta olan Aynur Keskin yardımcı olmaktadır.
Merkez binamızda EASM'de klinik hizmetleri verildiğinden binanın temizliği önem arz
etmektedir. Bu durum özellikle pandemi sürecinde çok daha önemli hale gelmiştir.
Merkezimizde temizlik işlerini yapmak üzere temizlik personeli Muhammed Çevik
08.10.2018 tarihinde haftanın bir yarım günü çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 2019 ve
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2020 yılı boyunca da bu görevine devam etmiştir. Lakin giderek daha çok kullanılan bu
binanın temizliği için haftanın her günü temizlik işlerini yapacak bir personel ihtiyaç
büyüktür. Talep yapılmıştır. Rektörlüğümüzün bu konuda da bize yardım edeceğine inancımız
ve güvenimiz büyüktür.
Web sayfasının düzenlenmesi
Web sayfamız 2019 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce yüzleri ile yayındadır. Facebook
hesabımız aktif durumdadır. Instagram hesabımız da etkinleştirilmek üzeredir. Bu hesapların
etkin kullanımının Merkezimizin, dolayısıyla Üniversitemizin görünürlüğünü ve bilinirliğini
arttıracağı, gerek Ulusal gerekse Uluslararası işbirliklerinde kolaylaştırıcı olacağı
düşünülmektedir. Bu hesapların hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik bilgiler
içermesi önceliklenmektedir.
Merkezimizin Etkinlikleri:
Merkezimizin etkinlikleri Eğitim-Uygulama ve Araştırma olarak temelde üç grupta
toplanmaktadır.
1- Eğitim etkinlikleri (Bilimsel toplantı, kongre, sempozyum, çalıştay ve paneller).
Merkez’in temel hedefleri:
a. Mezuniyet öncesi tıp eğitimine, aile hekimliği uzmanlık eğitimine ve birinci
basamakta çalışmakta olan aile hekimlerinin sürekli mesleksel gelişimlerine katkıda
bulunmak;
b. Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik lisans
öğrencilerine klinik uygulama imkanı sağlamaktır. Bu özellikleriyle mültidisipliner bir
eğitim ve klinik uygulama alanıdır.
Merkezimizin 2019-20 eğitim yılı etkinlikleri aşağıda listelenmektedir. (Ekler)

Tarihler
27-28.12.2019

Eğitimler
“Aile Hekimlerine Yönelik Göğüs Hastalıklarında Tanı Testlerinin
Kullanımı” Kursu MÜSEM’le birlikte gerçekleştirilmiştir. İki günlük bir
eğitim olup, MÜ Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Göğüs hastalıklarında Ultrasonografi kullanımının da beceri kısmını
oluşturduğu bu eğitimin teorik ve pratik uygulamaları MÜTF Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanlarınca yapılmıştır. Katılımcıları
Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın uzmanlık öğrencileri ve Aile Hekimliği
uzmanları olmuştur.
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26.02.2020

“İlaç İlaç Etkileşimleri-İlaç besin etkileşimleri” konulu toplantı hemşirelik
öğrencilerinin de katılımıyla MÜTF Temel Bilimler Binası’nda
gerçekleştirilmiştir.

15.07.2020-

“Diyetisyenlerin 1. Basamak Sağlık Hizmetlerine Yönelik Mesleki

25.08.2020

Oryantasyon Eğitimi” (zoom programı üzerinden gerçekleştirilmiştir) Kurs

12.12.2020

“Sağlık Profesyoneli Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” Kursu Marmara
Sağlık Eğitim Vakfı ile birlikte zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sağlık
Eğitim Vakfı Marmara Üniversitesi Öğretim üyelerinin yönetiminde olan bir
vakıf olup eğiticiler arasında MARAHEK UYAM yönetim kurulu üyeleri
yer almaktadır.

2020 yılı Nisan ayında Aile Hekimleri birliği Dünya Kuruluşu olan WONCA’nın Avrupa
bölgesi (WONCA EUROPE) araştırma network ü olan EGPRN (https://www.egprn.org/ )
yıllık araştırma günleri toplantısı de Merkezimizin destekleriyle Fakültemizin Temel Bilimler
binasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak toplantı pandemi nedeniyle 21-24 Ekim
2021, (Istanbul - Turkey. Theme: Optimizing the organization of family medicine practice)
tarihine ertelenmiştir. https://www.egprn.org/page/future-meetings
Araştırma Faaliyetleri
Merkezimizde iki proje yürütülmektedir:
1- “Sağlık Kampüsü’nde Sağlıklı Yaşama Başlıyorum Projesi”. Projesiyle ilgili
çalışmalar 2019-20 eğitim yılında başlatıldı. Proje Yöneticilerinden Doç.Dr.Kamer
Gür anket sonuçları hakkında bir sunumla zoom üzerinden Yönetim Kurulu’nu
bilgilendirdi. Ruh Sağlığı ile ilgili ciddi sorunları saptanan öğrencilere ulaşılarak
sağlık durumları hakkında bilgi edinildi. Verilerin analizi 2020 yılının ilk aylarında
tamamlandı ve biri Kampüste öğrenim görmekte olan 1. Sınıf öğrencilerinin Ruh
Sağlığı ile ilgili diğeri Fiziksel Sağlıkları ile ilgili iki makale de yazılma
aşamasındadır. Proje ile ilgili iki çalışma grubu koordineli olarak çalışmaktadır. Bu
proje uzun erimli bir proje olup, yeni kampüste de öğrenime başlayan öğrencilerin
sağlık durumlarının belirlenmesi ve sonrasında da desteklenmesi amacıyla
sürdürülmesi planlanmaktadır.
2-

“İnterdisipliner Öğrenme Projesi”: Bu proje Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri

Fakültesi’nin intern öğrencilerinin uygulamalı klinik eğitimi birlikte yapmalarının
etkinliğini ölçme amacıyla yapılmakta, birlikte öğrenmenin ayrı ayrı eğitime göre daha
etkili olacağı ön görüsüne dayanmaktadır. Etik kurul izni alınma sürecindedir.
Klinik Uygulama Faaliyetleri
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Klinik uygulamalarımız Maltepe Başıbüyük ve Tuzla Aydınlı Eğitim ASM lerimizde
yürütülmektedir. Maltepe Başıbüyük Eğitim Aile Sağlığı Merkezi binası
Rektörlüğümüz tarafından Maltepe Başıbüyük Kampüsü içinde yaptırılmıştır. Maltepe
Başıbüyük ASM ye ise yaklaşık 1200 hasta kayıtlı bulunmakta olup bu nüfusu daha
çok Maltepe Sağlık Kampüsü’ndeki çalışanlar, öğrenciler ve öğretim üyeleri
oluşturmaktadır. Özellikle pandemi döneminde, öğrenciler olmasa da influenzapnömokok ve covid19 aşı uygulamaları sırasında çok etkin olarak hizmet verilmiştir.
Burada erişkin nüfusun ve sağlık çalışanlarının sağlık taramaları ve erişkin aşılamaları
ve riskli grup aşılamaları hizmetin esasını oluşturmakta, ayrıca tüm birinci basamak
tanı testleri ve tedavileri de yapılmaktadır. EASM miz hem mezuniyet sonrası
uzmanlık eğitimi için hem de mezuniyet öncesi sağlık eğitimi alan tıp hemşirelik
ebelik diyetisyenlik öğrencileri için çok değerli bir uygulama imkanı sunmaktadır.
Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde Sağlık Merkezi kurulması projesi:
Öğrenci sağlığına yönelik olarak planlanan bir diğer proje de Marmara
Üniversitesi’nin yeni yapılanmakta olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde öğrenci
ve çalışan sağlığına yönelik bir sağlık merkezi oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Marmara Aile Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi’nin amaç ve hedefleri arasında
Aile Hekimlerinin eğitimi olduğu kadar sağlık çalışanlarına, tıp öğrencilerine sağlık
hizmeti sunumu ve bu öğrencilere klinik uygulama imkanı sunulması da vardır.
Tüm bu amaçlara yönelik olarak ve klinik hizmet eğitimle ilişkilendirilerek
Üniversitemizin değerli Fakülteleri olan Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin işbirliği
ile, hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist ve sağlık yönetimi öğretim üye ve
öğrencileriyle ve hatta HİPAM gibi sağlıkla ilişkili başka UYAM larla da işbirliği
yapılarak yapımı süren yeni yerleşkemizde oluşturulacak Merkez’in yapılanmasında
yer almak üzere girişimlerde bulunulması ve daha önce yapılmış olan girişimlerin
sürdürülmesi hedeflenmektedir. Yakın gelecekte Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin
kurulmasıyla birlikte kapsamlı bir sağlık merkezi binasının yapılması Üniversitemizin
stratejik planları arasında yer alan UYAM lara yer verme hedefleriyle de
uyuşmaktadır. Böylece ortak çalışma imkanı bulunacak, kampüste çalışacak ve
okuyacak binlerce kişiye sağlık hizmetleri sağlık eğitimi ile birlikte sunulabilecektir.
Bu durum kendiliğinden araştırma imkanlarını da beraberinde getirecektir.
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Faaliyet raporumuzu bilgilerinize sunar bize kapsamlı çalışma imkanı sunan Rektörlüğümüze,
her sorunumuzda yanımızda yer alan Sağlık Kültür Daire Başkanlığı’na ve Yapı İşlerine
teşekkürü borç biliriz.
Saygılarımla
Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr.Arzu UZUNER
MAR-AHEK UYAM MÜDÜRÜ
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