


Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Merhaba, Ben Mehmet Maçil 1988 Hereke doğumluyum. Okan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi mezunuyum.2011 yılında kurumumuza ait Özel Marmara OSGB de aktif 

çalışmaya başladım.2016 yılından bu yana tıp merkezimizin hizmetleriyle 

ilgilenmekteyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım. 

Marmara Hastanesi hangi tarihten itibaren hizmet vermeye başladı. 

Kurumumuz 1995 yılında Körfez ilçede poliklinik olarak hizmet vermeye başladı.1999  

Kocaeli depreminde poliklinik binası yıkıldı.2000 yılında tıp merkezi olarak tekrar 

faaliyete başlayan kurumumuz 2006 yılından bu yana hastane olarak faaliyetini 

sürdürmekte. Ek olarak 2016 yılından itibaren Derince ilçemizde Özel Derince Marmara 

Tıp Merkezi olarak 2.kurumumuz faaliyet göstermektedir. 

Marmara Hastanesinde kaç branşta poliklinik hizmetleri veriyorsunuz?  

Marmara Hastanesi 20 ayrı branşta toplam 45 hekimle faaliyet göstermektedir. Ayrıca 

Marmara OSGB üzerinden işyeri hekimliği hizmeti vermekte ve işe giriş/periyodik sağlık 

muayeneleri yapmaktadır. 

Hastanenizde günde ortalama kaç kişi muayene oluyor? Acil servise müracaat 

eden hasta sayısı günlük ortalama kaç kişidir? 

Hastanemiz günlük ortalama 800 kişiye poliklinik hizmeti vermekte olup acil serviste 

günlük müracaat sayısı yaklaşık 100 kişi civarındadır. 

Marmara Hastanesi kaç personel ile hizmet veriyor? (Doktor, idareci, hemşire, 

teknisyen, memur, hizmetli vb.)  

Marmara Hastanesi 45 i hekim olmak üzere toplam 360 personelle hizmetini 24 saat 

sürdürmektedir. 

Marmara Hastanesi Derince hizmet binanız ile ilgili bilgi veririmsiniz? 

Özel Derince Marmara Tıp Merkezi 2016 yılında faaliyet göstermeye başladı Ortopedi, 

çocuk hastalıkları, genel cerrahi, dahiliye, kulak burun boğaz, göz, radyoloji ,psikolog ve 

diyetisyen alanlarında hafta içi  sabah 08.30-17.30 cumartesi günleri 08.30-13.30 

saatleri arasında hizmet vermektedir.Toplam 45 personeli mevcuttur. 

 

 

 

 

 



Marmara Hastanesinin “Kalite Süreçleri” hakkında bilgi verir misiniz? 

Marmara Hastanesi sağlık bakanlığı ve ISO kalite sisteminin belirlemiş olduğu gerekli 

standartları tümüyle yerine getirmekte olup yıllık olarak bakanlık denetimleri 

geçirmektedir. Kurumumuz yapılan tüm denetimlerde yüksek başarı sağlamış ve 

standartlarını her gün daha yukarı çekebilmek için gayretle çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Sağlık Sektöründe kentin önemli bir markası olmayı nasıl başardınız? 

Marmara Hastanesi bölgede uzun süredir hizmet vermekte ve bölge halkıyla sıkı bir bağ 

kurmuş bulunmakta. Kurumumuz insanların bir sağlık kuruluşundan beklentilerini 

maximum düzeyde karşılayabilmek adına her geçen gün hekim kadrosunu 

güçlendirmekte, personel ve hasta iletişiminin daha iyi düzeylere çekilebilmesi için 

eğitim altyapısını kuvvetlendirmekte, hizmet kalitesinin artırılması için tüm personeliyle 

24 saat çalışmalar göstermekte. Bunları bir araya getirdiğiniz de halkımızın da 

teveccühüyle başarı geliyor. 

Hastanenizin 2023 hedefleri arasında neler bulunuyor? 

Kurumumuzun her sene olduğu gibi bu seneki hedefi de ilçemiz de sağlık konusunda 

taşımış olduğu misyonu daha yukarı seviyelere çekebilmek ve vermiş olduğumuz hizmet 

konusunda daha yüksek standartlara kavuşabilmek 

Körfez Ticaret Odası Üyeleri için son bir mesaj alabilir miyiz? 

Körfez Ticaret odası ilçemiz ticaretinin gelişimi, üyelerin sorunlarının çözümü 

konusundaki destekleriyle ilçemiz için çok büyük bir değer. Tüm yönetim kadromuz, 

üyelerimiz ilçe ticaretinin gelişimi için ellerinden geldiğinin de ötesinde çalışıyorlar. 

Yeni yılın üyelerimiz ve ilçemiz açısından güzellikler getirmesini temenni ediyorum. 

Tüm üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. 

 


