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ACENDIS olarak 25 yılı aşkın süredir dünyanın 
birçok farklı ülkesinde hastane projeleri ger-

çekleştirmekteyiz. Bu ülkeler arasında doğduğum 

ve çocukluğumun bir kısmını geçirdiğim anavata-

nım Türkiye’nin yeri ayrıdır benim için.  

Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz hastane projeleri-

mizde Türkiye’deki hastanelerin yenilikçi alt yapı-

sı, modern medikal cihazları ve uzman hekimleri 

ve sağlık personelleriyle Avrupa ve Amerika’nın 

ileri gelen hastaneleri seviyesinde sağlık hizmeti 
sunmaları beni çok mutlu ediyor. 

Özel Akdeniz Hastanesi’nin inşaat aşamasından 
hastanenin hizmet verme aşamasına kadar ve bize 
ihtiyaç duydukları her zaman hastane yönetiminin 
ve personelinin yanında olabilmemiz açısından 
yeri ayrıdır benim için. 

Akdeniz Bölgesi’nin incisi Antalya’da hizmet veren  
Özel Akdeniz Hastanesi bölge ve çevre iller için de 

birçok yeniliği hastalarına sunabilmektedir. Yeni-
likçi alt yapısı, son teknoloji cihazları ve modern 
mimarisi ile Akdeniz Bölgesi`nin sağlık sektörüne 
önemli katkılarda bulunan öncü bir hastanesidir 
Özel Akdeniz Hastanesi. 

Diğer yandan, müşterilerimi ailemden bir üye gibi 
görürüm. Onların istekleri ve ihtiyaçları benim 
için çok önemlidir. Akdeniz Hastanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Aydın Bey’i de 20 sene-
den beri tanımaktayım. Özel Akdeniz Hastanesi 
projesinde proje danışmanı olarak firmamızı 
tercih etmesi beni hem çok heyecanlandırdı hem 
de çok mutlu etti.  

25 seneyi aşkın süredir biriktirdiğimiz uzmanlık 
bilgilerimizi ve tecrübelerimizi projenin başlangı-
cından bitimine kadar her aşamaya taşıdık. Ken-

disine bana ve ekibime duyduğu bu güveni için 
buradan da bir kez daha teşekkür etmek isterim. 
Bize duyulan güvene layık olmak için çalışmaları-
mıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. 

Saygılarımla...

Daha Sağlıklı ve Mutlu Günlerde
Hep Birlikte.

“Özel Akdeniz Hastanesi 
yönetimi ile uzun yıllara dayanan 

dostluğumuzu bu projede de 
perçinlemiş olmak benim için çok 

mutluluk ve gurur verici...“

HASAN ŞAHİN
ACENDIS CEO 



Özen ve Heyecanla 
Gerçekleştirdiğimiz Yeni Projemiz:

Özel Akdeniz Hastanesi  
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Yenilikçi alt yapısı, son teknoloji cihazları  

ve modern mimarisi ile Akdeniz Bölgesi`nin 

sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunan  
öncü hastanelerinden biri
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Antalya’daki yeni hastane projemiz Özel Akde-
niz Hastanesi yenilikçi alt yapısı, son teknoloji 

cihazları ve modern mimarisi ile Akdeniz Bölge-
si`nin sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunan 
öncü hastanelerinden biridir. Antalya Manav-
gat’ta bulunan ve 1996 yılında hizmete açılan 
Özel Akdeniz Hastanesi ve Özel Bilgi Hastanesi 
birleşerek yine aynı bölgede Özel Akdeniz Hasta-
nesi adı altında yeni bir hastane binasına geçmiş-
lerdir. 

Hastaneler 1996 yılında ACENDIS ile başlayan 
ilişkilerini bugüne taşımış ve yeni projelerinde de 
ACENDIS’i tercih etmişlerdir. 

Hastane binası 17.000 m2 kapalı alana sahiptir. 
Toplam 100 yatak kapasiteli hastanede 30 adet 
yoğun bakım, 4 adet ameliyathane, 16 adet 
gözlem yatağı, 2 adet doğumhane, anjio labora-
tuvarı, acil servis, radyoloji, fizik tedavi ünitesi, 
kalp damar cerrahi merkezi, laboratuvar ve 38 
adet Poliklinik ile hizmet verilmektedir. Radyoloji 
ünitesinde 1,5T MR cihazı, 128 kesitli Tomografi 
cihazı ile dijital röntgen ve mamografi cihazları 
bulunmaktadır.

Hastanede son teknoloji alt yapı ve cihazlar kul-
lanılmıştır. Hastanenin doğa dostu olma yolun-
da çalışmaları olup bunun ile ilgili olarak çatıya 
kurulan güneş enerji panelleri ile elektrik ihtiya-
cının bir bölümünü kendisi üretmektedir. Hasta 
odalarının tümü tek kişilik olup süit ve king süit 
özel hasta odaları da mevcuttur. Hastanenin tüm 
aydınlatma, elektrik ve havalandırma sistemleri 
bir otomasyon ile kontrol edilmektedir.

ACENDIS olarak bu projenin hem medikal danış-
manlığı hem de anahtar teslim projesi tarafımız-
dan yapılmıştır. Hastane projesindeki medikal 
alanların oluşturulması, tıbbi cihaz alt yapısının 
oluşturulması, medikal gaz projesi, tıbbi cihaz 
ihtiyaçlarının bölümlere göre belirlenmesi ve 
alınacak cihazların teknik özelliklerinin oluşturu-
lup satınalımların yapılması, alımlar sonrasında 
cihazların lojistik, montaj ve servis hizmetlerinin 
yürütülmesi tümü ile bu danışmanlık hizmetleri 
kapsamında tarafımızdan gerçekleştirimiştir.

Proje kapsamında Acendis’in tedarikçisi olduğu 
Matachana marka sterilizasyon cihazları, Medifa 
marka ameliyat masaları, Simeon marka ameli-

yat ve müdahale lambaları, Löwenstein Medical 
marka ventilatör cihazları , Schiller marka efor ve 
holter cihazları, Aurion marka medikal arabalar, 
Caresyntax Scape marka ameliyathane enteg-
rasyon sistemleri,Linet  marka hasta yatakları 
ve sedyeler, Storz marka endovizyon sistemleri , 
BBraun Aesculap marka cerrahi motor sistemler 
ve el aletleri , Bowa  marka elektrokoter cihazları 
ve Mındray marka infüzyon/şırınga pompaları 
ürünlerimiz de tercih edilmiştir.

+17.000 m² Alan

+100 Yatak

+38 Poliklinik

+4 Ameliyathane

+2 Doğumhane

+43 Uzman Hekim
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Akdeniz Bölgesi’nin yeri benim için hep özeldir. 
Doğum yerimin Manavgat olması ve ilk, orta-

öğretim ve lise öğretimimi de Manavgat’ta görme-
min de önemli rol oynadığını düşünüyorum. 

1980 yılında Ankara Tıp Fakültesi’ni bitirdim ve 
1981-1982 yıllarında Adıyaman’da askerliğimi bitir-
dikten sonra  1985-1988 yıllarında İzmir’de Radyo-
diyognostik ihtisasımı tamamladım. 

1988 yılında Manavgat’a tekrardan dönerek 1988-
1998 yıllarında Manavgat’ta ilk röntgen muaye-
nehanesini açtım. Manavgat’ta ilk ultrasonografi 
hizmetini de ilk ben başlattım. 

1999 yılında arkadaşlarımla Özel Bilgi Hastanesini 
kurduk. 1 Nisan 2020 tarihinden beri de Özel Ak-
deniz Hastanesi’nin Başhekimliğini yapmaktayım. 

“Antalya’nın incisi Manavgat’ta öncü 
girişimlerimiz devam etmektedir”

Antalya’nın incisi olarak gördüğüm Manavgat ilk 
ve ikinci özel hastanelerinin kuruluş ve işleyişlerin-
de ben ve ortaklarımın öncü olması beni çok mut-
lu etmekte. 1990’lı yıllardan bölgemizde turizmin 
gelişmeye başlaması ve Manavgat nüfusunun hız-
la artmasıyla oluşan Özel Sağlık Hizmetleri açığını 
karşılamak için önce poliklinik, ardında da Özel 
Hastane İşletmeciliğini yapmış bulunmaktayız. 

1993 yılında Özel Akdeniz Hastanesi, 1999 yılında 
da Özel Bilgi Hastanesi açılmıştır. 25 yıldan fazla 
zamanda şirketimize ait binalarda faaliyette olan 
Özel Akdeniz Hastanesi ve Özel Bilgi Hastane-
si’nin daha büyük ve daha güçlü modern hastane 
binasında faaliyetine devam etmesi konusunda 

5 yıl önce aldığımız kararı 1 Nisan 2020 tarihinde 
yeni binamızda faaliyete geçirerek gerçekleştirmiş 
olduk. Artık yeni binamızda Özel Akdeniz Hastane-
si olarak hizmetteyiz.

“Üst düzeyde sağlık hizmeti sunan 
Özel Akdeniz Hastanesi gelişen tıp 
teknolojilerini takip etmektedir”

Hekim olmam ve ortaklarımızın da hekim olmasın-
dan dolayı gelişen tıp teknolojilerini takip ederek 
üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak en büyük 
amacımız. Hastanemiz 17.000 m² kapalı alana 
sahiptir. 70 hasta odası, 30 yoğun bakım yatağı, 
4 ameliyathane, Siemens Görüntüleme Ünitesi, 
Philips Anjiyografi Ünitesi ile günümüzün son tek-
nolojisini kullanan bir kurumdur. 43 uzman hekim, 
14 pratisyen hekim, 2 diyetisyen, 1 psikolog ve 2 
eczacı ile faaliyettedir. Bölgemizde hastane olarak 
inşa edilen en yeni hastaneyiz. Ekipman ve en son 
teknolojiyi kullanmaktayız. Deneyimli personeli-
mizle birlikte bölgemizin en kaliteli sağlık hizme-
tini sunmaktayız.  2×64 kesit Multislice Tomografi 
bölgemizde ilk hastanemize kurulmuştur ve CT 
anjiyografiyi rutin yapabilmekteyiz.

“Özel Akdeniz Hastanesi ile bölgedeki 
sağlık turizmini  hareketlendirdik”

Hükümetimizin Sağlıkta Dönüşüm Projesinden 
sonra sağlık ana hedeflerinden birisi de sağlık tu-
rizmidir. Hastanemiz yıllardır bölgemizde konakla-

yan turistlerin sağlık sorunları ile ilgilenmektedir. 

Güçlü bir yurtdışı hasta ve sigorta bağlantı ağı 

mevcuttur.  Yeni hastanemizde sağlık turizmi ko-

nusunda Kardiyovasküler Cerrahi, Ortopedi, Fizik 

tedavi ve Saç ekimi konusunda bölgemizde lider 

olmaya aday bir hastanedir.

“Proje danışman firması olarak tercihimiz 
ACENDIS olmuştur”

ACENDIS firması sahibi ve çalışanlarını 20 yıldır ta-
nıyorum. Yeni proje gündeme gelince Sayın Hasan 
Şahin Bey’le görüştük ve projede proje danışmanı 
olarak ACENDIS ile çalışmaya başladık. Gerek pro-
jelerimizde, gerekse cihaz temini ve lojistiğinde, 
gerekse montaj ve montaj sonrası eğitimlerde 
ACENDIS firma Uluslararası Projeler Direktörü 
Sayın Ali Türkoğlu ve Bölge Müdürü Sayın Barış 
Adak’ın çok büyük yardım ve desteklerini gördüm. 
Sağ olsunlar. 

Proje dönemi ve sonrasında eksiklerin listelenmesi, 
değişik zamanlarda üreticilerle Avrupa’nın çeşitli 
şehirlerinde ziyaretler ve cihaz seçimleri, cihazla-
rın satın alınması, lojistiği, kurulumu, testleri ve 
faaliyet sonrası eğitimlerinde her zaman ACENDIS 
bizimle olmuştur.  Firma çalışanlarının hepsine, 
bölge sorumlusu Sayın Barış Adak ve Almanya ofis 
Sayın Ali Türkoğlu Bey ve ACENDIS CEO‘sı Sayın 
HASAN Şahin Bey‘e teşekkürlerimi buradan da 
iletmek isterim.

Akdeniz Bölgesi’nin Modern Hastanesi: 
Özel Akdeniz Hastanesi

Özel Akdeniz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekim Dr. Yusuf Aydın Bey yeni 
hastane projesi Özel Akdeniz Hastanesi ve ACENDIS ile bu proje kapsamında birlikte 
çalışmalarına ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı.  

DR. YUSUF AYDIN
Özel Akdeniz Hastanesi  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi 
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1966 yılında Antalya’da doğdum. 1991 yılında 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 
Mecburi hizmetimi Manisa Devlet Hastanesinde 
yaptım. Askerliğimi tamamladıktan sonra turizm 
hekimi olarak çalışmaya başladım.

“Gelişen teknolojiyi yakalamak ve hizmet 
kalitemizi arttırmak için 2020 yılında 100 
yataklı yeni hastanemize taşındık”

1993 yılında açılan Özel Akdeniz Hastanesi ve 
1999 yılında açılan Özel bilgi Hastanesi ile halkı-
mıza ve bölgemize gelen misafirlerimize sağlık 
hizmeti verdik. Gelişen teknolojiyi yakalamak ve 
hizmet kalitemizi arttırmak için 2020 yılında 100 
yataklı yeni hastanemize taşındık. Yeni hastane-
mizde son teknolojiye uygun tıbbi donanım tüm 
branşlardaki deneyimli uzman hekim kadromuzla 
hizmet veriyoruz.

Doğduğumuz ve doyduğumuz yer olan Manav-
gat’ımıza ve bölge misafirlemize daha iyi hizmet-
ler verebilmek için eser niteliğimizdeki hastane-
mizi Manavgat’ta açtık. Yıllardır turistin sağlığı 
diyebileceğimiz misafirlemizin acil gelişen sağlık 
problemlerine çözüm odaklı yaklaştık. Yeni hasta-
nemizle buna ek olarak sağlık turizmi çalışmala-
rına başladık. Ulaşım ve turizm alt yapısı gelişmiş 
olan bölgemiz tüm dünyadan misafir ağırlamakta-
dır. Hastane olarak bu misafirlerin gerek tatil sıra-
sında yaşadığı sağlık sorunlarını çözmek gerekse 
yurt dışından sağlık hizmeti almak için gelenlere 
en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

‘Primum non nocere’ Önce zarar verme 
(Hipokrat) her zaman bunu kendimize  
ilke edindik!

‘Primum non nocere’ Önce zarar verme (Hipokrat) 
her zaman bunu kendimize ilke edindik ve tüm 
hastalarımıza bu yönde yaklaştık. Hastalarımızın 
bize yönelik önerilerini dikkate alarak çözüm odak-
lı çalışmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli hekim 
kadromuzla ve son teknoloji cihazlarımızla hizmet 
vermemiz bizi diğer kuruluşların önüne geçiriyor.

Deneyimli Hekim 
Kadromuz ve  
Son Teknoloji İle
Her Zaman  
Çözüm Odaklıyız

Özel Akdeniz Hastanesi Yönetim Kurulu 
üyesi Dr. İsmet Vural ile Özel Akdeniz 
Hastanesi’nin vizyonunu, benimsediği 
ilkeleri ve ACENDIS ile yeni hastane projesi 
sürecini konuştuk.

ACENDIS firması ile sağlık 
sektöründe uzun süre birlikte 
çalıştık. Proje gerçekleştirilmesinde 
projelendirme, piyasa araştırılması, 
teknik destek gibi konularda çok 
yakın çalışma gerçekleştirdik. Tüm 
ACENDIS ekibine teşekkür ederiz.

DR. İSMET VURAL
Özel Akdeniz Hastanesi  
Yönetim Kurulu Üyesi 

1960 yılında Manavgat’ta doğdum. 1983 İstanbul 
Tıp Fakültesi mezunuyum. Kütahya Tavşanlı’da 
mecburi hizmet, Batman’da askerlikten sonra 
Manavgat’ta 1987 yılında muayenehane açtım. 
Uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra Hastane ve 
aile otellerimizde yöneticilik yapmaktayım. Evliyim 
iki oğlum ve iki torunum var. İki dönem Manavgat 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan-
lığı yaptım 9 yıldır Slovakya Cumhuriyeti Antalya 
konsolosuyum.

“Bölge halkımıza ve konaklayan turistlere 
en üst düzey sağlık hizmeti sunma 
amacındayız”

1990 yılında Manavgat bölgesinde turistik tesisler 
açılmaya başladı. Ben o yıllarda Pratisyen Hekim 
olarak çalışmaktaydım. Turistik tesisler açılınca 
otellere sağlık hizmeti vermeye başladım. 1990’lı 
yıllarda Manavgat Devlet Hastanesi yetersizdi. 
Beş doktor arkadaş Side Poliklinik adı altından bir 
poliklinik açtık. Ambulans, laboratuvar, röntgen 
alıp turistik tesislere hizmet etmeye başladık. 
Daha sonra talep artınca 1993 yılında 50 yataklı 
Manavgat’ın ilk özel hastanesi olan Özel Akdeniz 
Hastanesini açtık.

1999 yılında açılan Özel Bilgi Hastanesi ile 2001 
yılında daha iyi hizmet verebilmek için ortak ol-
duk. 50 yataklı Özel Bilgi Hastanesi 50 yataklı Özel 
Akdeniz Hastanesi olarak 20 yıl Manavgat halkına 
ve turistik tesislere hizmet verdik. İki hastanemi-

zin de bina ve teknolojileri eskiyince 2020 yılında 
100 yataklı Özel Akdeniz Hastanesi adı altında yeni 
hastanemizi açtık. Bölge halkımıza ve konaklayan 
turistlere en üst düzey sağlık hizmeti sunma ama-
cındayız. Özel Akdeniz Hastanesi bölge turizminin 
büyük çoğunluğuna sağlık hizmeti verebilmekte-
dir. Avrupa’da ki tüm sigorta şirketleri ile anlaşma-
lıdır.

Hedefimiz  
Akdeniz Bölgesi’ne
En Üst Düzey 
Sağlık Hizmeti 
Sunabilmek

Özel Akdeniz Hastanesi Yönetim Kurulu 
üyesi sayın Dr. Şükrü Vural ile Özel Akdeniz 
Hastanesi’nin kuruluşundan bugüne 
gelişimini ve yeni hastanenin tamamlanması 
sürecinde ACENDIS ile iş birliğini konuştuk.

ACENDIS ile hastane planı 
çizilirken başlayan çalışmamız 
güzel ilişkiler içinde yurt içi ve 
yurt dışı alımlarda hep birlikte 

çalıştık. Hastane açıldıktan 
sonrada çalışmamız devam 

ediyor. Her şey için ACENDIS 
ailesine teşekkür ederiz.

DR. ŞÜKRÜ VURAL
Özel Akdeniz Hastanesi  
Yönetim Kurulu Üyesi 



Living Hospital Projects>> made with passion and precision
Living Hospital Projects

www.acendis.eu  
www.acendis.com.tr
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Akdeniz’in incisi güzel şehir Antalya’da, şehrin 
en prestijli hastaneleri arasında yer alan Özel 

Akdeniz Hastanesi ile olan birlikteliğimiz, yol arka-
daşlığımız onur vericidir. 20 yılı aşkın süredir birlik-
te çalıştığımız Özel Akdeniz Hastanesi yönetimi ile 
birlikteliğimiz bu proje ile taçlanmıştır.

Özel Akdeniz Hastanesi’nin yönetim kadrosu, 
mevcut tecrübeleriyle kaliteli sağlık hizmetlerini 
son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış, yeni ve 
modern binasında sunmak üzere yola çıktılar. Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Sayın Dr. Yusuf 
Aydın Bey’in vizyonerliğinin projeye katkısı ve yön 
vermesi son derece önemli idi. 

Hastanenin diğer yönetim kademesindeki görevli 
kadrosunun; konusunda uzman satın alma ve tek-
nik kadronun katkılarıyla, ACENDIS’in uzun yıllara 
dayanan tecrübesi ve bilgi birikiminin birleşmesi 
sonucu gerçekleşen yeni hastane takdire şayandır.

Projenin ilk aşamasından; inşaat sürecinden 
itibaren hastane yönetiminin yanındaydık. Daha 
sonraki adımlarda ise; medikal planlama, cihaz 
ihtiyaçların belirlenmesi, teknik özelliklerin kıyas-
lanması, pazar araştırması, satın alım süreci ve 
cihazların lojistiği, cihaz kurulumlarının sorunsuz 
olarak yerine getirilmesi ve kapsamlı kullanıcı eği-
timleri ile teknik servis desteğine kadar tüm süreci 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ve güven esasına 
dayalı olarak gerçekleştirdik.

Medikal planlama alanında Özel Akdeniz Hastane-
si’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak en son teknoloji 
cihazların ve konfigürasyonlarının belirlenmesin-
de hastane yönetimi ile birlikte, bir yol arkadaşı 
olarak çalıştık. Hastane ile devam eden periyodik 
eğitimlerin planlanması, cihazların kullanıcı eği-
timleri ve bakımları sürecindeki ihtiyaç duyulan iş 
birlikteliğimiz devam etmektedir.

Dünyanın en önemli üreticileri ve partnerlerimiz 
ile uzun bir geçmişe dayanan ortak çalışmalarımız 
sayesinde, sağlık sektörünün çözüm ortağı olarak 
hizmet veriyoruz.

Sağlık gibi hassas bir alanda çalışmanın bilinci ile, 
konusunda deneyimli ACENDIS ekibimiz, bir has-
tanenin A’dan Z’ye medikal projelendirmesi, proje 
planlanması, yurtdışından sağladığı finansman çö-
zümleri, cihazların satın alınması, lojistiği, kurulum 
ve kullanıcı eğitimleri ile teknik servis desteğine 
kadar tüm sürecini müşteri memnuniyeti ve güven 
esaslı olarak gerçekleştirmekteyiz. 

ACENDIS olarak Türkiye’deki birçok grup ve orta 
ölçekli hastanelere anahtar teslim hastane proje-
lerinin yanında biyomedikal hizmeti ve tekil satış 
hizmeti vermekteyiz. Bununla birlikte gerçekleş-
tirdiğimiz 200’i aşkın irili ufaklı hastane projeleri-
mizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, 
Afrika ve Yakın Doğu`da anahtar teslim hastane 
projeleri ile, en son teknoloji medikal cihazların te-
min edilmesi, kurulumu, oryantasyonu, satış son-
rası servis hizmeti ve periyodik eğitim programları 
ile birlikte çözümler sunan ACENDIS` in felsefesi, 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ve güvene dayan-
maktadır. 

Prestijli hastane projelerine imza atmış olan 
ACENDIS, en son yenilikleri sürekli takip etmekte 
ve çözümleri ile birlikte sağlık sektörünün hizme-
tine sunmaktadır. Bu projede bizlere duydukları 
güven için hastane yönetimine ve tüm ekibe bir 
kez daha teşekkürlerimizi borç biliriz.

Ayrıca bu süreç de emeği geçen ve katkıları olan 
tüm ekip arkadaşlarıma ve partner ve üreticileri-
mize canı yürek den teşekkür ederim.

Kendime ilke edindiğim ve adına SAD prensibi (Sa-
bır Azim ve Devamlılık) dediğim hayat felsefesi ile 
tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz.

Özel Akdeniz Hastanesi’ne  
Bütüncül Çözümler Sunmuş Olmak  
Bizler İçin Onur Kaynağı

“25 Yılı aşkın Süredir  
ACENDIS Ekibi Olarak Hizmet 
Verdiğimiz Sağlık Sektöründe 

Müşteri Odaklı Çalışmalarımızı 
Sürdürmekteyiz.”

ALİ TÜRKOĞLU
ACENDIS  
Uluslararası Projeler Direktörü

ACENDIS Uluslararası Projeler Direktörü  
Ali Türkoğlu, Özel Akdeniz Hastanesi projesi 
kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin 
görüşlerini bizimle paylaştı.  
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>> Üst Düzey Yoğun Bakım Yatağı

Multicare

Yoğun bakım ünitesinde kritik durumda 

olan hastaların özel ihtiyaçlarını 

karşılamak ve sağlık personeline bakım 

hizmetlerinde en iyi şekilde yardımcı 

olmak üzere kapsamlı ürün portyömüzle 

her zaman yanındayız. Linet Multicare 

model yoğun bakım yatağı yenilikçi 

özellikleri ile ürün portföyümüzü  

bu alanda tamamlamaktadır.

İyileşme Sürecini Destekleyen Özellikler

• Tam otomatik, lateral tilting yoluyla +/- 30 °’ye kadar kinetik tedavi

• VAP (ventilatörle ilişkili pnömoni) tedavi ve önlemi

• Yatak yaralarının önlenmesi

• Hasta ağırlığının tespit ve takibi

• Daha kolay nefes alma

• Mobilizasyon ve self mobilizasyonu

Sağlık Personelinin İş Yükünü Hafifleten Özellikler

• C kolu Skopi ve Mobil X-ray cihazları ile kolay görüntüleme   

yapılabilmesine imkan veren X-ray geçirgen özellikli sırt bölümü ve 

yatma yüzeyi

• Tüm özelliklerin merkezi kontrolü için LCD dokunmatik ekran

• Ortopne pozisyonu ve cardiac chair pozisyonu
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Hastane projesini tasarlarken hastanenin yapıl-
dığı yer ve yapıldığı yerin iklim şartları, hizmet  

vereceği hasta kitlesi ve hastanenin vizyonu konu-

larından yola çıkıyorum. 

Özel Akdeniz Hastanesi geçen zaman üzerine 

katmanlaşmış bilgi birikimi ve sürekli yenilen 

deneyimler ve bir tasarımcının ömründe nadir 

rastlayabileceği vizyoner bir işveren ile buluşması, 

bölgenin ikliminin ve bölge nüfusunun projeye 

bağlamsal bir konfigurasyonu sonuçlarıyla ilerle-

miş bir projedir.

“Kanıta dayalı, iyileştiren çevresel 
tasarım ve kapsayıcı tasarım ve iyi 
hissettiren, mekansal farkındalık 
temaları tasarımlarımın yapıtaşlarını 
oluşturur”

Kanıta dayalı mekansal tasarımları temel alı-
rım tüm tasarımlarımda. ‘’Evidence base space 
design, healing environmental design, inclusive 
design and well being, spatial awarenesses’’ kav-
ramları zihinlerde ve bir proje için gerekli kurallar 
içinde yerlerini giderek almaktalar. Özel Akdeniz 
Hastanesi  Projesi de  bu ilkeleri gözeten bir proje 

olduğundan bütünüyle ölçülebilen bu bilimsel kav-
ramların detaylanmasıyla projenin tamamlandığını 
söyeleyebilirim. Bir örnek verecek olursam hasta 
kabulünde ve hasta tedavilerinde açık havada, te-
raslarda dahi hastaların serum vesaire gibi destek-
leri için yer açılmasını iyileştiricilik açısından çok 
ayrıcalıklı detaylardan bir tanesidir.

“Özel Akdeniz Hastanesi sağlık turizmini 
farklı bir boyuta taşıdı”

Bu projenin yabancı hasta tedavisinde diğer has-
tanelerden farklı olarak sunduğu bazı ayrıcalıklar 
var. Yabancı hasta için karşılama, teşhis ve tedavi 
farklı olmasa bile birçok işlem, terimler vesaire 
gibi nedenlere bağlı olarak ayrı bir alandan alınıp 
takibinin yapılması bile çok ayrıcalıklı bir yaklaşımı 
göstermekte.

“Proje tasarımında hijyenin yanında 
hasta ve çalışan sağlığı ve konforu ön 
planda tutuldu. Hayat Ağacı projenin 
ilham kaynağı oldu”

Öncelikle her mekanda taze havaya ulaşım kon-
foru açısından ilk sırada  hasta ve çalışan sağlığı 
tamamen ön planda tutuldu ve aynı zamanda has-
tanenin sıcak görünmesi ve mekanın her yerinin 
birbiriyle uyumu ve fonksiyon gereği ayrışmasıyla 
sürdürülmüştür. Hayat ağacı konseptini incelterek 
parametrik soyutlama ve ahşap detaylar da kavra-
yıcı başka bir davet unsuru olarak proje içerisinde 
yer almıştır.

Yerel değerlerin farkındalıkları hasta yönetimi 
tarafından bana çok güzel aktarıldığı için uyumlu 
bir çalışma ortamında projemi yürütmek çalışma-
mı tam anlamıyla ortaya koymamı sağladı. Diğer 
yandan unutulmaması gereken diğer bir husus her  
hastanenin tam da hizmete açıldığı gün yeniden 
bir ölçekte müdahaleye ihtiyaç duyabileceğidir. 
Tam da bu nedenle herşeyi bilmek her an mümkün 
değildir.

Kanıta Dayalı, İyi Hissettiren,  
Kapsayıcı Tasarım Temellerinde Yükselen 
Özel Akdeniz Hastanesi

ZOOM Mimari Tasarım Proje Uygulama firmasının kurucu ortağı, Türkiye’nin ileri gelen 
mimarlarından Levent Çırpıcı, Özel Akdeniz Hastanesini tasarlarken çıkış noktaları olarak 
neleri dikkate aldığını dergimizin okuyucuları için paylaştı.

LEVENT ÇIRPICI
ZOOM TPU - Mimar
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sağlamak adına en başında projeyi kontrol altına 
almak gibi de avantajlarımız oldu. Mimarisinde 
de tam anlamıyla o coğrafya ile örtüşebilecek bir 
konsept arayışı içinde olduk.

“Kurguladığımız her alanın tasarım  
dilinin kendi içindeki tutarlılığı ve belli  
bir tema bir felsefi alt yapısı olmasına 
gayret ediyoruz.”

Estetik mi, fonksiyon mu sorgusunun yüzyıllardır 
verilemeyen tam bir karşılığı olmadığını görüyo-
ruz. Bir mimari yapının estetik olması için belirli 
alanları kullanmak gibi bir durum yok, çünkü bizim 
mimari ya da iç mimari reflekslerimiz, tasarladığı-
mız her alanın estetik anlamda doyurucu olmasını 
sağlamak yönünde. Onun için kurguladığımız her 
alanın tasarım dilinin kendi içindeki tutarlılığı ve 
belli bir tema bir felsefi alt yapısı olmasına gayret 
ediyoruz. Bir önem sıramız yok ama özellikle giriş, 
lobi gibi mekanların diğer tasarladığımız alanlara 
göre ilk imaj anlamında bir adım önde olduğunu 
da söyleyebilirim. Söylediğiniz kriterler zaten 
bizim projelerimizi tasarlarken ki temel prensiple-
rimizi oluşturuyor. Seçimlerimizi yaparken mater-
yalin sadece hijyeni sağlıyor olması yeterli değil, 
o materyalin tasarımızdaki form anlayışına uygun 
bir imalat yapısının olup olmaması (radyuslu ya da 
üç boyutlu olarak kıvrılabiliyor mu vs.) renkleri bir 
araya getirirken oluşturmaya çalıştığımız renk kur-
gusuna uyup uymayacağı, hijyen olabilmesi için yü-

zeyinde gözenekler olmaması gerekliliği, üretildiği 
ana materyalin geri dönüşümlü malzemeden olup 
olmadığı içinde kanserojen madde taşıyıp taşıma-
dığı gibi unsurları göz önünde bulunduruyoruz. 
Bu tabii proje safhalarında bir araya getirilmesi 
oldukça zorlayıcı nitelik arayışları gibi görünebilir 
ancak bizim için artık tüm bu sürecin bir refleks 
haline geldiğini söyleyebilirim.

1987 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

İç Mimarlık Ana Sanat dalından mezun oldum. 
1994 Ortağım Levent Çırpıcıyla beraber Zoom 
Tasarım Proje Uygulama şirketini kurduk. 2003 
yılına kadar çoğunlukla alışveriş merkezleri, konfe-
rans salonları, mağazalar, ofisler gibi kamuya açık 
alanların mimari ve iç mimari projelerini yaptık. İç 
mimari ağırlıklı çalışmamız nedeni ile mobilya ve 
ürüne dönük tasarımlar da çalışmalarımız arasında 
yer aldı.2003 yılından sonra, özel sağlık kuruluş-
larının yatırımlarını arttırması ile birlikte sağlık 
yapılarının mimari iç mimari projelerini yapmaya 
başladık. Sağlık yapılarına ilişkin iç mimari projele-
re getirdiğimiz tasarım anlayışı ile konuya getirdi-
ğimiz farklı bakış, karşılığını buldu ve bu tarihten 
sonra çoğunlukla sağlık yapıları ile ilgili projeler 
üzerinde çalışmaya başladık.

Özel Akdeniz Hastanesi gerçekten de bizim için 
oldukça özel bir proje. Diğer projelere göre bizim 
için farklılaştığı kısım, mimarisi ile birlikte tüm 
planlamasının bizim elimizden geçmesi ve tabii ki 
en önemli unsurlardan bir tanesi de yatırımcının 
başından itibaren bize, yaptıklarımıza çok inan-
ması ve projenin düşündüğümüz tüm detayları ile 
birlikte hayata geçmesi için bize verdiği destek 
çok önemli.

Birçok sağlık yapısı projelerinde mevcut binaların 
iç mimarisini projelendirirken, kimi zaman hasta-
ne olması için gerekli kriterleri sağlamak için çok 
zorlu süreçler yaşıyoruz dolayısı ile Özel Akdeniz 
Hastanesinde bu anlamda yapının çıkarabileceği 
güçlükleri, (tavan yükseklikleri, merdiven geniş-
likleri, yangın zonlamaları mekanik gereklilikler 
vs. gibi) hastane olabilmesi için gerekli kriterleri 

Özel Akdeniz Hastanesi:
Coğrafya ve Mimarinin Uyumu

Zoom Tasarım Proje Uygulama firmasının kurucu ortağı iç mimar Atilla Kuzu, 
Özel Akdeniz Hastanesi projesini mimari olarak özel kılan detayları bizlerle paylaştı.

ATİLLA KUZU
ZOOM TPU - İç Mimar
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>> made with passion and precision

Your Partner for  
Modular Operation Theatres



HOSPITAL JOURNAL 2021 ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ28 29

Özel Akdeniz Hastanesi Akdeniz Bölgesi’nin en 
modern hastanelerinden biri konumunu almış 

bulunmakta. 100 yatak kapasitesine sahip hastane-
mizde 70 hasta yatağı, 11 yataklı yenidoğan yoğun 
bakım, 10 yataklı genel yoğun bakım, 4 yataklı 
koroner yoğun bakım ve 5 yataklı KVC yoğun bakım  
bulunmaktadır. 4 ameliyathane, 2 doğumhane, fizik 
tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, merkez laboratu-
varı, sterilizasyon ünitesi, görüntüleme ünitesi ve 
anjiyo ünitesi  bulunmaktadır. 43 uzman hekimin 
görev yaptığı hastanemiz Kulak Burun Boğaz, 
Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Dermatoloji, 
Psikiyatri, Üroloji, Nöroloji, Göz Hastalıkları, Diye-
tisyen, İç Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel 
Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anestezi ve 
Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Has-
talıkları, Biyokimya, Jinekoloji, Çocuk Hastalıkları 
branşlarında hizmet vermektedir.

“Tıp alanındaki güncel teknoloji 
gelişmeleri takip etmek en önemli odak 
noktalarımızdan biridir”

Hastanemiz yeni binasında  ileri  teknoloji cihaz-
lar seçilerek birimler oluşturulmuştur. Siemens 
radyoloji cihazları  İle görüntüleme ünitemiz oluş-
turulmuştur.  Siemens 1,5 Tesla Altea model son 
teknoloji  MR Cihazı, 128 Kesit tomografi cihazı 
ile bölgemizde  düşük doz da çekimler yanı sıra CT 
Anjiografi  hizmeti de verebilmekteyiz. Radyoloji 
ünitemizde dijital Mamografi, Dijital Röntgen, 
dijital portable röntgen, C kollu skopi cihazlarımız 
bulunmaktadır. Anjiografi ünitemizde  Philips An-
jiyografi  cihazı bulunmakta ve kalp merkezimizde 
hizmet vermektedir. Yoğun bakım ve ameliyat-
hanelerimizde yeni  teknoloji anestezi cihazları, 
ventilatör ve monitörler  kullanılmaktadır.

“ACENDIS ile Hastanemiz arasında yıllar 
öncesine dayanan işbirliklerimiz bu 
projeyle daha da güçlendi”

Hastanemiz ile ACENDIS firması arasında yıllar ön-
cesine dayanan işbirlikleri olmuştur. Bu işbirlikleri 
sırasında ACENDIS ekibi, malzeme temini, sonra-
sında eğitim verilmesi ve  malzemelerin  kontrol 
edilmesi gibi hizmetler vermiştir. 

Cihaz listelerinin hazırlanması, konfigürasyonları-
nın oluşturulması, satın alınması, nakliye, montaj 
ve eğitimlerinin verilmesi için yapılan çalışmalarda  
birbirinin ne istediğini bilen ve anlayan iki kurum 
olarak çalışmak çok avantajlı bir süreçti. Bu süreç-
te bizlere yardımcı olan Sn.Hasan Şahin’e, Sn. Ali 
Türkoğlu’na  ve Sn. Barış Adak’a teşekkür ederim.  

Başarının Anahtarı: 
Güvene ve Uzman Bilgiye Dayalı İş Birliği

ACENDIS ile uzun yıllara dayanan çalışmalarını Özel Akdeniz Hastanesi projesi ile 
perçinlediklerini belirten Özel Akdeniz Hastanesi Destek Hizmetler ve Satınalma Müdürü 
Havva KARADAŞ bu sürece ilişkin deneyimlerini bizlere aktardı.

Uzun yıllardır devam eden  
işbirliğinin  sonucunda yeni hastane 

projesi gündeme geldiğinde ACENDIS 
firmasının gerek cihaz ve cihaz 

konfigürasyonu konusundaki bilgisi, 
gerekse malzeme teslimi, nakliyesi, 

eğitimleri  gibi konulardaki tecrübesi  
bizim için çok önemli bir tercih 

noktası olmuştur.

HAVVA KARADAŞ
Özel Akdeniz Hastanesi  
Destek Hizmetler ve Satınalma Müdürü
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Mükemmel Aydınlatma, 
Benzersiz Kullanım Rahatlığı

• düşük enerji tüketimi ile elektrik ücretlerinden tasarruf

• ampul, duy, trafo gibi ameliyat lambası sarf giderlerinden tasarruf

• lamba steril edilebilir handle (lamba sapı) giderlerinden tasarruf

• soğuk ışık aydınlatma

• gölgesiz ışık demeti

• wireless kamera

SIMEON 
BusinessLine

Patented reflector technology
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30 Nisan 2019 yılından beri Özel Akdeniz Hastane-
si’nde Biyomedikal Müdürü olarak hizmet vermek-
teyim. 2007 yılında Konya Fatih Anadolu Teknik 
Lisesi Elektronik Bölümü’nü bitirdim. Afyon Koca-
tepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 
Bölümü 2011 yılı mezunuyum. Sağlık sektörüne ilk 
olarak 2011 yılında Memorial Sağlık Grubu Şişli Şu-
besi’nde adım attım. Burada iki buçuk yıl Merkezi 
Sterilizasyon Ünitesi’nde Sterilizasyon Teknikeri 
olarak görev aldım. 

Ardından 2014 yılında Medipol Üniversitesi, 
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde Biyome-
dikal Bölümü’nde çalışmaya başladım. Burada da 
iki buçuk yıl Biyomedikal Teknikeri olarak hizmet 
verdim. Daha sonra Medicana Sağlık Grubu Konya 
Şubesi’nde Biyomedikal Bölüm Sorumlusu görevi 
tarafıma tevdi edildi ve üç yıl süresince bu konum-

da görev ifa ettim. Edindiğim tecrübelerden 2019 
yılından beri Özel Akdeniz Hastanesi için faydalan-
maktan mutluluk duyuyorum

“ACENDIS projenin her adımında ve  
her an bizimle birlikteydi”

ACENDIS ile birlikte Özel Akdeniz Hastanemiz için 
medikal cihazların alımı, teslimatı ve sonrası dahil 
bütün aşamalarında birlikte hareket ettik. Medikal 
cihazlar ve hastane projeleri konusunda  tecrübe-
lerini bize aktaran ACENDIS ile bu zorlu süreçleri 
birlikte kademe kademe aştık. Hastanemiz için 
belirlediğimiz son teknoloji medikal cihazların 
kurulumları ve aplikasyonları planlanan zamanlar-
da yapıldı. Medikal cihaz kullanıcı eğitimleri son 
derece verimli gerçekleşti. Hastanemiz faaliyete 
geçtikten sonra da kullanıcılardan gelen geri bil-

dirimleri dikkate alan ACENDIS, medikal cihazların 
kullanımlarında yaşanan olumsuzlukları giderme 
konusunda da her zaman aktif rol oynadı.  

“Özel Akdeniz Jastanesi projesi 
kariyerimde bir dönüm noktası”

Özel Akdeniz Hastanesi gibi büyük bir kurumda 
ACENDIS ile birlikte aynı projede yer almak şahsım 
için büyük önem taşımaktadır. Kariyerimde ilk 
defa bir hastanenin proje aşamasından itibaren 
görev almaktayım. Medikal cihazların kurulumla-
rından itibaren bulunmak benim için yeni mesleki 
kazanımları da beraberinde getirdi. Özellikle has-
tanemiz açıldıktan sonra medikal cihazların kulla-
nımında yaşanan sorunları ivedi şekilde çözmem 
ve sahaya hakim olabilmem için güzel bir fırsattı. 

“ACENDIS tarafından sunulan son 
teknoloji medikal cihazlar yeni medikal 
cihazlar konusunda ufkumu genişletti”

ACENDIS’in medikal alanda yurtdışındaki yenilikle-
ri takip eden ve Türk pazarına bu yenilikleri sunan 
bir firma olması bana yeni cihazları tanımam ve 
öğrenmem açısından büyük avantajlar sağladı. 
Hastanemiz envanterine dahil ettiğimiz son tekno-
loji medikal cihazların sorumluluğunu üstlenmek 
de bana çok değerli tecrübeler kattı. 

“Proje, emek  isteyen, uzun soluklu bir 
ekip işidir”

Proje işi emek isteyen, uzun soluklu bir iş. Bu 
yolda yürürken başta yöneticilerim olmak üzere 
bu projede emeği geçen herkese ve ACENDIS 
firmasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hastane-
mizin uzun yıllar boyunca sağlık sektörüne hizmet 
etmeye devam etmesi dileklerimle...

Son Teknoloji Cihaz Tercihi Çok Önemli ve
Hastane Projesinin Başarılı Olmasında 
Medikal Planlama Anahtar Rol Oynar

Özel Akdeniz Hastanesi Biyomedikal Müdürü Mehmet Çelen ekibimize Özel Akdeniz 
Hastane projesinin nasıl adım adım başarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

MEHMET ÇELEN
Özel Akdeniz Hastanesi  
Biyomedikal Müdürü



Living Hospital Projects

www.acendis.eu  
www.acendis.com.tr
www.mikrooptik.com.tr

Ergonomik Tasarımlar

Rini Göz Ameliyat Masaları

ACENDIS ve Mikro Optik firması oftalmoloji 

alanında yenilikçi ürünleri sunmaya devam 

ediyor. Farklı tedavi alanlarına yönelik 

ergonomik ürün ve çözümler sunan ve 

merkezi İsveç’te bulunan Rini firması için 

kullanıcılarının rahatlığı ve ürünlerinin 

kullanışlılığı birinci plandadır.  

Göz cerrahisi ve mikro cerrahi  

alanlarındaki ergonomik ürünleri ile 

cerrahların daha rahat çalışmalarına  

olanak sağlamaktadır. 
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Özel Akdeniz Hastanesi ile yeni projelerinde-
ki çalışma ortaklığımız 2015 yılında projeyi 

hayata geçirme durumu belli olduğunda başladı. 

Kurum ile ilk günden itibaren yıllardır süren çözüm 

ortaklığımıza hastane arsasının alınması aşamasın-

dan itibaren bu işe dahil olarak başladık. Sonra-

sında mimari olarak hastane ile mimarlık firmasını 

bir araya getirdiğimizde Dr. Yusuf Aydın ve mimar 

Levent Çırpıcı’nın vizyonları ile birlikte Akdeniz 

bölgesinde örnek gösterilecek bu muhteşem proje 

ortaya çıktı.

“ACENDIS ekibi olarak Özel Akdeniz 
Hastanesi’nin medikal proje yönetimini 
yapmaktan büyük mutluluk duyduk”

ACENDIS olarak bu projenin en başından mimari 
çizimleri ve inşaat planlaması yapılırken medikal 
planlama alanına dahil olduk. Mimari projede 
medikal alanların belirlenmesinden, alt yapı ge-
rekliliklerine kadar en ince ayrıntıları düşünerek 
işe başladık. Örneğin MR cihazının yer planlama-
sı yapılırken cihaz geldiğinde nereden hastane 
içerisine alınacağını, cihazın geçeceği güzergaha 
ve konulacağı alanın statik hesaplarının gözden 
geçirilip geçiş güzergahlarındaki kapıların takılma-
masına kadar planlamamızı bu şekilde yürüttük. 
Medikal gaz sistemleri bir hastanenin kalbi ve da-
marları gibidir, bu sistemleri en başından planladık 
ve yapımına başlattık. 

Proje kapsamında medikal gaz sistemleri ve 
pnömatik tüp sistemi gibi alt yapı gerektiren ve 
inşaat aşamasında başlaması gereken işlerden 
başlayarak, tüm medikal cihazların planlamasının 
yapılması, cihaz listelerinin güncel yönetmeliğe 
göre oluşturulması, alınacak cihazların özellikleri-
nin kullanıcıların talepleri ve verilecek hizmetlere 
göre belirlenmesi, belirlenen özelliklere göre 
firmalardan tekliflerin alınması, farklı markaların 

modellere göre teknik karşılaştırmalarının yapıl-
ması, yapılan teknik analiz ve işletme maliyetleri 
de göz önüne alınarak markanın belirleyip pazar-
lıklarının yapılarak cihazların satın alınması hasta-
ne ile beraber yapılmıştır. Satınalma ve satınalma 
sonrası garanti ve bakım sözleşmeleri yine tarafı-
mızdan hazırlanmıştır.

Satınalma sürecinden sonra başlayan cihazların 
sevki, konfigürasyona göre gelen cihazların kont-
rollerinin yapılması, kurulum ve montaj işlemleri-
nin yaptırılması, kullanıcı eğitimlerinin verdirilip 
devreye alınma işlemleri tarafımızdan kontrol edil-
miştir. Halen garanti sürecinde yaşanan sorunlar 
için hastaneye destek vermekteyiz.

“Koordineli çalışma ile çok başarılı bir 
proje yönetimi gerçekleştirdik”

Projenin en başından beri hastane inşaatını yapan 
firma ile sürekli koordineli olarak çalışarak başarılı 
bir proje yönetimi gerçekleştirdik.

Bu projede medikal planlama alanında cihazların 
doğru yerlere ve doğru alt yapı hazırlanarak yer-
leştirilmesi, teknik analizlerin ve karşılaştırmaların 
yapılarak satınalma danışmanlığı ve satış sonrası 
kurulum, eğitim ve garanti hizmetlerinin kontro-
lünün yapılması olarak hizmet vermiş bulunmak-
tayız.

Projenin en başından itibaren hastane inşaatını ya-
pan firma ile de sürekli koordineli olarak çalışarak 
bu projeyi çok iyi bir şekilde yönettik. İnşaat bitip 
cihazlar alana geldiğinde neredeyse hiçbir revize 
ve yıkım döküm işi olmadan projeyi tamamladık.

Bu proje benim için bölgemdeki benim çalıştığım 
dönemde yaptığımız ilk anahtar teslim proje olma-
sı ve daha inşaat aşamasında dahil olduğumuzdan 
dolayı çok heyecan verici ve bilgilerime yenilerini 
eklediğim bir proje oldu. Neredeyse 1,5 yıl boyun-
ca hergün şantiyeye giderek tüm inşaat aşamasın-
da bulunduğumuz sorunsuz müthiş  bir proje oldu.

ACENDIS olarak bölgede bulunan birçok projemi-
ze bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Ayrıca yurtdışı ve yurtiçinde hastane 
projesi yapmak isteyen yatırımcılara referans 
hastanemiz olarak gösterip  gezdirebileceğimiz bir 
hastanemizi daha referans listesine eklemekten 
çok gurur duymaktayız.

ACENDIS 
Ekibi Olarak 
Projenin Medikal 
Planlamasında  
En İnce Ayrıntılara 
Önem Verdik 

Özel Akdeniz Hastanesi, 
 inşaat aşamasında dahil  

olduğumuz anahtar teslim  
projemiz olması açısından benim  

için çok ayrı bir yere sahip.

BARIŞ ADAK
ACENDIS  
Akdeniz Bölge Müdürü
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1990 yılında Manavgat’ta doğdum. İlk ve ortaöğ-
renimimi Manavgat’ta gördüm. Lise öğrenimimi 
Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yatılı olarak 
aldım. 2013’te Celal Bayar Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun olup lisans 
eğitimimi tamamladım. İlk olarak konut projesiyle 
iş hayatına başladım. Sonrasında beş yıldızlı otel 
projelerinde sırasıyla saha mühendisi ve şantiye 
şefi olarak görev aldım. 2018 yılında Çağdaş Sağlık 
Hizmetlerinde; Özel Akdeniz Hastanesi İnşaatında 
Proje Müdürü olarak çalışmaya başladım ve hala 
şirket bünyesinde İnşaat işlerini yönetiyorum.

Hastane projesi nitelikli bir yapı olduğu için medi-
kal çok önemli bir yere sahip. ACENDIS önce proje 
aşamasında cihazların doğru yerleşimi, elektrik 
havalandırma gibi altyapı işlerinin koordinasyo-
nunda bize yardımcı oldu. Alınan medikal cihaz-
ların elektriksel ve mekanik özellikleri hakkında 
gerekli verileri bizimle paylaşıp takibini yaptı. MRI, 
tomografi, röntgen gibi görüntüleme cihazlarının 
olduğu nitelikli mekanların yapısal özellikleri hak-
kında gerek uygulayıcı firma gerekse malzeme içe-
riği olarak çözüm üretti. Tıbbi cihazların alınması 
ve gerek olan altyapının sahada doğru yapıldığının 
kontrolü noktasında, özellikle firmanın projemiz 
sorumlusu Barış Bey şantiye ekibiyle uyumlu bir 
şekilde çalıştı.

ACENDIS ile proje boyunca beraber çalışmanın ar-
tıları, medikal cihazlar geleceği zaman olabilecek 
sorunları önceden bilip ona göre önlem almak ve 
sonrasında olabilecek tadilatları minimum sevi-
yeye indirmek açısından çok faydalı oldu. Bizim 

bu detayları bilip ona göre uygulama yapmamız 
gerek maddi anlamda gerekse iş yükü anlamında 
bizi rahatlattı. Cihazların alımı sırasında sağlamış 
olduğu veriler ve fiyatsal anlamda ki hazırlıkları da 
ekip olarak elimizi güçlendirdi. Başından sonuna 
kadar medikal cihaz ve altyapı konusunda beraber 
çalışmamızın avantajı daha sorunsuz bir şekilde 
projeyi tamamlayıp hastaneyi hizmete açmamızı 
sağladı.

ACENDIS ile Baştan Sona Tüm Süreçte  
Beraber Çalışılan Sorunsuz Bir Proje: 
Özel Akdeniz Hastanesi

Özel Akdeniz proje müdürü İnşaat mühendisi İsmet Onur Tüfenkçi Bey yeni hastane projesi 
Özel Akdeniz Hastanesi ve ACENDIS ile bu proje kapsamında birlikte çalışmalarına ilişkin 
görüşlerini bizimle paylaştı.  “Başından sonuna kadar medikal 

cihaz ve altyapı konusunda 
beraber çalışmamızın avantajı 

daha sorunsuz bir şekilde projeyi 
tamamlayıp hastaneyi hizmete 

açmamızı sağladı.”

İSMET ONUR TÜFENKCİ
Özel Akdeniz Hastanesi  
Proje Müdürü, İnşaat Mühendisi 
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