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29.06.2021 

 

T.C. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

MARMARA AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MARAHEK-UYAM 

 

Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin  

Organizasyon şeması, Merkez bünyesinde idari ve diğer kadrolarda çalışan kişilerin görev 

tanımları-iş akış planları 

 

MAR-AHEK UYAM’ın tanımı ve kuruluş amaç ve hedefleri 

Merkezin amaçları: 

a) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak çalışan E-

ASM vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin klinik 

eğitimleri için uygulama alanı oluşturmak. 

b) Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile 

hekimlerinin hizmet içi eğitimlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak. 

c) Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı toplum tabanlı 

ve klinik araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak. 

ç) Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAPKO ve benzeri kurumlarla ilişkili projeleri gerçekleştirmek; tıp 

öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirebilmek, Üniversitemizin 

araştırma alanına katkıda bulunabilmek amacı ile uluslararası, ulusal ve yerel araştırma fonlarını 

kullanarak araştırma projeleri gerçekleştirmek. 

d) Merkez kapsamında faaliyet gösterecek olan E-ASM’ne bağlı nüfusa ve çevre halka sağlık 

hizmeti sunmak ve sağlık konularında halkın bilgilendirilmesini sağlamak. 

e) Gerek eğitim gerekse araştırma alanında kurumumuzun tanınırlığını artırmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

a) Tıp öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim dışı 

sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri verilmesi. 

b) Bilgi temelli ve uygulamalı, etkileşimli eğitimler, bilimsel toplantılar, kurs ve atölye 

çalışmaları yapılması. 

c) Çok merkezli araştırma projelerinin geliştirilmesi; yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılması; geniş ölçekli topluma dayalı araştırmalar; tek ve çok merkezli 

klinik araştırmalar yapılması ve bu araştırmaların sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması. 

ç) Merkez bünyesinde yer alacak olan E-ASM’inde çevre halka birinci basamak sağlık hizmet 

sunumu yapılması, üniversite için de mediko-sosyal hizmetleri ve kurum hekimliği hizmetleri 

verilmesi. 

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak gerek tıp eğitimi gerekse sağlık ve halk eğitimi alanlarında 
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eğitici broşür, kitap, dergi benzeri yayınlar ile eğitici film ve diğer dijital eğitim materyali 

hazırlanması. 

 

Organizasyon Şeması 

 

21/08/2017 Tarih ve 30161 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik’te belirtildiği üzere 

MARAHEK UYAM 'ın yönetim organları Müdür-Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan 

oluşmaktadır. 

Merkez’de bir hemşire ve bir kısmi zamanlı öğrenci çalışmaktadır.  

Merkez’in sekretaryasında Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı sekreteri görev yapmaktadır.  

 

İş Tanımları  

 

Müdürün görev tanımı:  

1. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı 

sorumludur. 

2. Merkezi temsil eder. 

3. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. 

4. Yönetim kurulunu toplantıya çağırır, bu toplantıların gündemini hazırlar ve toplantılara 

başkanlık eder, yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. 

5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlar 

ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunar. 

6. Danışma kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. 

 

Müdür yardımcılarının görev tanımı: 

1. Müdür yardımcıları, Müdür’ün kendilerine vereceği görevleri yapar. 

2. Müdürün izinli olduğu zamanlarda görevlerini üstlenir ve Merkez çalışmalarının düzenli 

yürütülmesini sağlar. 

3. Her müdür yardımcısının eşit sorumlulukları vardır. Kurullarda alınan kararların 

uygulanmasında görev alırlar. 

 

Yönetim Kurulu’nun görev tanımı: 

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte 

toplam yedi üyeden oluşur. En az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla 

alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. 

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlar. 

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar alır. 

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirler. 

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunar. 

 

Danışma Kurulu’nun görev tanımı: 

Danışma kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının 

Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer 

kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar 
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arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. 

Danışma kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır: 

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna önerilerde 

bulunur. 

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunur. 

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlar. 

ç) Müdür ve yönetim kurulu tarafından danışma kurulu gündemine getirilen diğer konularda 

önerilerde bulunur. 

 

Diğer Çalışanlar: 

Hemşire ve görev tanımı:  

MARAHEK UYAM bünyesinde tek hemşire görev yapmaktadır. Hem eğitim hem de klinik 

alanlarda deneyimli olup, Merkez’de yürütülen araştırmalarda görev alır. Eğitimle ilgili 

faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine katkıda bulunur. 

Bu çerçevede hem tıp eğitimi hem de mesleksel gelişim eğitimlerinin organizasyonunda ve klinik 

beceriye dayalı eğitimlerde eğici olarak görev yapar. 

 

Sekretarya: MARAHEK UYAM’ın görevli sekreteri bulunmamakta, resmi yazışmalar Merkez 

müdürü tarafından yazılmaktadır. Sekretaryal işlerde Tıp Fakültesi Klinik Beceri 

Laboratuvarı’nda görevli sekreter yardımcı olmaktadır.  Tüm yazışmalar Üniversitemizin 

elektronik sistemi üzerinden yapılmakta olup, diğer evraklar dosyalanmaktadır. Sekretarya bu 

evrakların izlenmesinden sorumludur. 

 

Kısmi Zamanlı öğrenci: Merkez’de bir adet kısmi zamanlı öğrenci görev yapmaktadır. Tıp 

Fakültesi öğrencisi olan kısmi zamanlı çalışanımız daha çok web, face book, instagram 

sayfalarındaki görünürlüğün sağlanmasında etkilidir. Ayrıca bu öğrenci Merkez projelerinde de 

görev yapar, eğitimlerin duyurulmasında, duyuru materyallerinin hazırlanmasında çalışır. 

 

 

Merkez Çalışmasının İş Akış Planı 

 

Merkez’in amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılacak eğitim/araştırma ve uygulama faaliyetleri 

iki ayda bir düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenir. 

Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararların uygulanması çerçevesinde yapılacak iş/görevle 

ilgili olarak koordine etmek ve/ya da yapılacak faaliyeti izlemek amacıyla Merkez Yönetim 

Kurulu’ndan bir ya da daha fazla kişi görevlendirilir. Bu karar Merkez’in raporuna yazılır. 

İmzalanan Kurul kararları EBYS üzerinden Rektörlüğe bilgi için gönderilmekle birlikte Merkez 

karar defterine de işlenir. 

Merkez’in faaliyetleri daha çok eğitim/kurs/sempozyum gibi toplu eğitimler ve araştırmalar 

üzerine odaklanmaktadır. 

2021 yılında ise araştırmaların destekli projeler olarak hazırlanması ve kitap yazımı ile ilgili 

faaliyet kararları alınmıştır.  
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Merkez eğitimlerinin ücretli olarak planlananları MÜSEM iş birliği ile yapılmakta olup, MÜSEM 

le ilgili başvuruların düzenlenmesi ve izlemi için bir öğretim üyesi görevlendirilmiştir. 

Halihazırda Merkezimizin her yıl, yılda iki kez tekrarlanmak üzere iki standart MÜSEM eğitimi 

bulunmaktadır. Bir eğitim daha planlanmaktadır.  

MÜSEM eğitimlerinden sorumlu Kurul üyesi Merkez Müdürüyle birlikte çalışır, gelişmeler 

hakkında sürekli bilgilendirme yapar. 

 

Merkezin ve Üniversitemizin görünürlüğünü artırmak üzere Merkez web sayfası ve face-book, 

instagram gibi sosyal medya hesapları aktif kullanılır. Tüm faaliyetler bu hesaplardan 

duyurulmaktadır. Merkezin tıp öğrencilerine, tıpta uzmanlık öğrencilerine ve halka yönelik 

eğitim sorumlulukları çerçevesinde eğitim broşürleri hazırlanmakta bu sosyal hesaplardan 

duyurulmaktadır. Bu tanıtım için teknolojiyle daha yakın ilişkide olan kısmi zamanlı öğrencimiz 

görev yapmaktadır. Kısmi zamanlı öğrenci Merkez Müdürü ile doğrudan iletişimde çalışmaktadır. 

 

Merkez çalışanlarının ortak bir watsap grubu olup haberleşme etkin olarak sağlanmaktadır 

 

Merkezimizde Sağlık Kampüsünde Sağlıklı Yaşam başlıklı uzun soluklu bir araştırma ve ilişkili 

müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışma, öğrenci sağlığına yönelik olarak süreklilik arz 

edecektir. Merkez Hemşiresi bu konuda aktif çalışma halinde olmuş olmaya devam edecektir. 

Merkezimizin ofisi Üniversitemizin Başıbüyük’te bulunan sağlık kampüsünde yer alan Eğitim 

Aile Sağlığı Merkezi (EASM) binasında yer almaktadır. Bina Rektörlüğümüzün yaptığı bir bina 

olup hemşiremiz de bu binada çalışmaktadır. Merkezin klinik le ilgili araştırmaları ve öğrenci 

sağlığı ile ilgili çalışmaları bu binada yürütülmekte, öğrencilerin sağlıkla ilgili ihtiyaçları da 

burada giderilmiş olmaktadır. Bu Üniversitemiz açısından çok yönlü yarar sağlayan bir 

uygulamadır. 

Hemşiremiz araştırmalarda birebir görev yapmaktadır. Araştırmaların izlemleri iki ayda bir 

yapılan kurullarımızda görüşülmektedir. 

Araştırmalarımızda Tıp Fakültesiyle aynı yerleşkede yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 

üyeleri ve yüksek lisans-doktora öğrencileri de yer almakta böylelikle multidisipliner bir çalışma 

yürütülmektedir. Bu çalışmaların koordinasyonu Merkez Yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

 

Merkez’e gelen proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla bir yönerge oluşturulmuş, bu 

yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 

Merkez yazışmaları Merkez Müdürü tarafından yapılmakta, resmi olarak merkezimizin bir 

sekreteri bulunmamaktadır. Ancak evrakın arşivlenmesi işlerinde ve gerektiğinde Tıp Fakültesi 

Binası’nda yer alan Mesleksel Beceriler Laboratuvarında görevli sekreterden destek alınmaktadır. 

Kadroların sınırlı iş yükünün yoğun olduğu düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durumdur. 

Yönetimsel liderlik bazında eğitimlerin uygulanması ve iş yükünün dengeli, etkin, adil 

dağıtılmasına yönelik eylem planı. 
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Merkezimizde iş dağılımı proje bazında gerçekleştirilir. 

Merkezimizde faaliyet planlaması Yönetim Kurulu olarak birlikte yapılmaktadır. Ortaya atılan 

fikirler ve stratejik gelişme önerileri Kurullarda tartışılmakta ve benimsenen fikirler hayata 

geçirilmektedir. 

Araştırmaların planlanmasında koordinasyon ve yürütücülük görevleri ilgi alanlarına ve 

gönüllülük esasına göre dağıtılmaktadır. 

İsteyen istediği projede çalışma tercihini kullanır. Her projenin kendi çalışma grubu belirlenir.  

Araştırma projeleri geldiğinde ilgili yönergeye uygun şekilde değerlendirilir. 

Kurulda yer alan her bireyin talepleri ortak toplantılarda dinlenir ve gerçekleştirilmesine çalışılır. 

Başka kurum ve kuruluşlarla ortak, çok disiplinli çalışmalar desteklenmektedir.  

 

Saygılarımla 

Prof.Dr.Arzu UZUNER 

MAR-AHEK UYAM MÜDÜRÜ 
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