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sigortasına geçildi. Ama çok geniş bir 
teminat verildi. “Bu durum ne kadar 
sürdürülebilir?” sorusu akla geliyor 
tabii. Bunun yanıtı da, yine Türkiye 
ekonomisinin gelecekteki durumuyla 
ilgili. Çünkü sağlık, Türkiye’nin genel 
bütçesinden desteklenen bir sistem. 
Türkiye ekonomisi iyi giderse, Türk 
sağlık sektörü daha iyiye gidecektir. 
Ancak Türkiye’nin de dünya 
ekonomisiyle ilgisini vurgulamak gerekir. 
Artık dünya çok küçük; Çin’deki, 
Amerika’daki hatta Arjantin ya da 
İspanya’daki bir ekonomik değişme, 
tüm dünyayı etkiliyor. Bu nedenle 
dünya ve Türkiye ekonomisinde 
bozulmalar olursa, bu sistemde geri 
gitmeler söz konusu olabilir. Kısacası, 
Türkiye’de 10 yıl sonra sağlık 
sektörünün nerede olacağını ekonomik 
göstergeler belirleyecektir. 

HER ZAMAN BÜYÜK HEDEFLERİN PEŞİNDE 
KOŞMAYI DÜSTUR EDİNMİŞ BİRİ VAR 
KARŞIMIZDA; MEHMET ALİ AYDINLAR. 
Kendisini dinlerken, Acıbadem semtinde 
küçük bir semt hastanesiyle başladığı 
yolculuğunda, dünyanın ikinci sağlık 
zincirinin parçası haline gelen sağlık 
grubunun arkasındaki sihirli güce de 
tanıklık ediyoruz. 

Türkiye, 10 yıl sonra sağlık ve 
hastane hizmetleri sunumunda 
nerede olacak?

Bunu Türkiye ekonomisi belirleyecek. 
Türkiye, 2002 yılından beri sağlıkta 
gerçekten büyük bir değişim ve gelişim 
yaşadı. Herkesin hekime ve ilaca 
kolay ulaşabildiği bir sistem geldi. 
Başka ülkelerde örnek gösterilen ve 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak 
anılan bir reform oldu; genel sağlık 

Mehmet Ali Aydınlar, “En 
büyük idealim, dünyada 
ve tıp camiasında saygın 
yere sahip bir grup olmak. 
Aslında bir hayal kurup o 
hayalin peşinde koşmak 
gerekir ki, ben de bunu 
yapıyorum” diyor. 

Türkiye’den dünyaya açılmak 



kamu, gerek üniversite, gerek devlet 
hastanelerinde çalışıyor. Uzun 
yıllardır hekimlerle bir arada olan 
bir kişi olarak diyebilirim ki hekimler 
yönetilmesi zor bir grup. Çünkü hepsi 
entelektüel, hepsinin ciddi bir bilgi 
birikimi var. Tıp dışında mutlaka 
sanat, spor gibi farklı alanlara da 
ilgi duyuyorlar. Bu kadar iyi yetişmiş 
ve donanımlı insanları yönetmek 
kolay değil. Biz Acıbadem olarak 
hekimlerimizle başarılı bir takım 

"HEKİMLERİMİZLE BAŞARILI BİR TAKIM 
OYUNU OYNUYORUZ"   
Hekimlerle çalışırken sizi en çok 
zorlayan nedir?

Hekimlik, zor bir meslek. Çünkü 
hekim doğrudan insanın hayatına 
dokunuyor. Hekimler, çok zor ve 
kutsal bir meslek icra ediyorlar. Bu 
mesleği elde etmek için de zorlu bir 
süreç yaşıyorlar. Şunu da kabul etmek 
gerek; hekimler, ülkedeki en zeki 
insanlar arasından seçiliyor. Üniversite 
sınavında çok iyi puan alarak tıp 
fakültelerine girebiliyorlar. Eğitim 
süresi normal fakültelerde 4 yılken 
tıp fakültesinde 6 yıl. Daha sonra 
uzmanlık eğitimleri 4 ila 6 yıl arası 
sürüyor. Hem tıp fakültesini hem de 
uzmanlığı bitirdikten sonra birer sene 
mecburi hizmet yapmaları gerekiyor. 
Dolayısıyla hekimlerin meslek 
hayatlarına başlamaları da çok uzun 
bir süre, çok büyük çaba ve emek 
gerektiriyor. 

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile 
Türkiye’de hekimliğin de yapısı ve 
çalışma düzeni değişti. Daha önce 
muayene hekimliği ağırlıktayken 
şimdi yüzde 95’inden fazlası gerek 

Mehmet Ali Aydınlar, 
Acıbadem’e olan ilginin
verilen hizmetin niteliğinden 
kaynaklandığını belirtiyor. 
İşte bu hizmetin en güzel 
örneklerinin sergilendiği 
Fulya (solda ve en üstte), 
Bodrum (üstte) Acıbadem 
Hastaneleri... 
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“DENEYİMLERİMİ AKTARDIĞIM KİTAPLAR 
HAYAL EDİYORUM” 
Hayatınızı kitaplaştırmayı 
düşünüyor musunuz?

Bunu gerçekten çok istiyorum. 
Üç kulvarda, üç ayrı kitap olmasını 
arzu ediyorum. Biri kişisel anlamda 
Mehmet Ali Aydınlar’ı, ikincisi 
Acıbadem’in gelişimini, üçüncüsü 
ise spor alanındaki deneyimlerimi 
aktardığım kitaplar olmasını 
hayal ediyorum. Sekiz sene önce 
yazmaya başlamıştım ama zaman 
yokluğundan bırakmak zorunda 
kaldım. Önümüzdeki günlerde bunu 
gerçekleştirmek istiyorum.

Hasta olarak kendi 
hastanelerinizde bulundunuz. 
Hasta gözüyle baktığınızda 
hastanelerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ben de, yakınlarım da 
Acıbadem’de hasta olarak 
bulunduk. Çok iyi hizmet aldığımızı 
düşünüyorum. Genel olarak insanların 
Acıbadem’e olan ilgisi, verilen 
hizmetin niteliğinden kaynaklanıyor. 

oyunu oynuyoruz. Onlar bizim aktör 
ve aktrislerimiz. Hekim olmadan 
sağlık hizmeti ve hastane olamaz; o 
yüzden çok değerliler. 

Siz işinizle evli bir insansınız. 
Eşiniz bu yoğun temponuzu nasıl 
karşılıyor?

İşimi severek yapıyorum. Ama 
eşime ve aileme de zaman ayırmasını 
biliyorum. Evinizde mutlu değilseniz 
işinizde başarılı olmanız da çok zor. 
Ben birazcık başarılıysam bunda 
eşimin katkısı çoktur. Ayrıca biz 
eşimle birlikte çalışıyoruz. İkimiz 
de yönetim kurulundayız; imza 
yetkimiz müşterek. Zaman zaman evi 
aksattığım dönemler olsa bile ikimiz 
de aynı şirkette çalıştığımız için çok 
problem olmuyor. 

''Dünyada da kabul görmek 
ve en iyisini yapmak için 
dünyaya açıldık'' diyen 
Mehmet Ali Aydınlar, 
Acıbadem olarak sağlıkta 
Türkiye’nin markası 
olduklarını, zamanla bunu 
daha da pekiştireceklerini 
söylüyor. 



dünyanın ikinci büyük sağlık zincirinin 
bir parçası oldu. 

Dünyada da kabul görmek ve en 
iyisini yapmak için dünyaya açıldık. 
Görüyoruz ki Acıbadem bütün bölge 
ülkelerde çok iyi bilinen ve yurt 
dışından çok sayıda hasta getiren bir 
grup haline geldi. Bu, artarak sürecek 
ve ayrıca yurt dışı yatırımlarımız 
da devam edecek. Türkiye’nin en 
büyük sıkıntılarından biri marka 
çıkaramaması. Acıbadem olarak 
sağlıkta bu markayı çıkardığımızı 
düşünüyorum. Zamanla bunu daha da 
pekiştireceğiz.

Eğer hastalarımız memnun olmazsa 
bir sefer gelirler, bir daha gelmezler. 
Acıbadem Sağlık Grubu’nun nitelikli 
ve dünya standartlarında verdiği 
hizmetten ben çok memnunum, 
insanların da memnun olduğunu 
düşünüyorum.

SAĞLIKTA BİR DÜNYA MARKASI 
YARATMAK
Neden ve nasıl dünyaya 
açıldınız, hikayesi nedir?

En büyük idealim, dünyada ve tıp 
camiasında saygın yere sahip bir 
grup olmak. Aslında bir hayal kurup 
o hayalin peşinde koşmak gerekir ki, 
ben de bunu yapıyorum. 

Benim bir yapım var; her zaman 
büyük hedeflere koşmak. Bu işe 
başladığım 1991 senesindeki birinci 
hedefimiz Anadolu yakasının en iyi, 
ikinci hedefimiz İstanbul'un en iyi, 
üçüncü hedefimiz ise Türkiye'nin 
en iyi hastanesi olmaktı. Bir işe 
başladığınızda kolay ulaşılacak 
hedefler koymamanız gerekiyor. Biz 
bunları yaptık, sürekli geliştik ve 
büyüdük. Acıbadem, semtinden çıkıp 

Acıbadem semtinden çıkıp önce 
İstanbul’a, sonra Türkiye’ye, 
ardından da dünyaya açılan 
Acıbadem Grubu, 2007 yılında 
üniversitesini de kurdu (altta.) 
Atakent ve Maslak Hastaneleri 
(yukarıda ve solda.)


