
Pazar
Türkiye sağlık sektörü son 10 yılda 
hızlı bir gelişme gösterdi ve sağlık 
sektöründeki yatırımlar arttı. Hastalar 
sağlık hizmetini daha kolay bir şekilde 
almaya başladı. Sağlık alanında 
dünya standartlarında hizmet veren 
Türkiye’de bugün göz sağlığı alanında 
yaklaşık 3 bin 500 doktor görev yapıyor. 
 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin 
göz sağlığı alanında ilk ve en büyük 
hastane grubu olan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, bugün yurt içi ve 
yurt dışında toplam 18 merkezde, 
200 göz hekimi ile hizmet veriyor. 
Göz sağlığı alanında 240 farklı son 
tedavi yöntemlerini, deneyimli 
kadrosu ve kaliteli hizmetiyle 
uygulayan Dünyagöz, göz sağlığı 
konusunda büyük gelişmeler 
kaydederek Türkiye’nin dünyada da 
referans ülke hâline gelmesinde etkili 
oldu.   
 Bu durum Türkiye’nin sağlık 
turizminin büyümesi açısından 
da önem taşıyor. Yaşlanan bir 
nüfus ve artan yaşam süresi, sağlık 
sektörünün önemli sektörlerden biri 
olmaya devam edeceğini gösteriyor. 
ABD’de de yapılan bir araştırmaya 
göre gelecek on yılda en hızlı 
büyüyecek üç işten ikisi, evde bakım 
uzmanlığı ve ev sağlığı uzmanlığı 
olarak görülüyor. Aynı zamanda 
nüfusun hastanede daha çok zaman 
geçirmesi, bakım evi ve kliniklerin 
sayısının çoğalması da hemşirelere 
olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. 
 Dünyagöz Hastaneler Grubu’na, 
Almanya, Hollanda, Belçika’nın 
ardından son iki yılda Orta Doğu ve 
İskandinav ülkelerinden gelen hasta sayısında da 
bir artış gözleniyor. Her ay ortalama 2 bin yabancı 
hastanın göz ameliyatını gerçekleştiren Dünyagöz, 
2013 yılının sonunda 50 bin yabancı hastaya 
ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’nin Avrupa’daki ilk 
göz cerrahi merkezini açan Dünyagöz, Frankfurt 
Cerrahi Merkezi’nde hem Alman, hem de Türk 
vatandaşlara hizmet veriyor.
 Türkiye, sahip olduğu genç nüfus ve yüksek 
büyüme potansiyelinin yanı sıra coğrafi ve 
kültürel açıdan yakın ilişkiler içinde olduğu komşu 
ülkelerdeki fırsatlar nedeniyle de gelecek vaat 
ediyor. Türkiye’nin doğusunda ve Kuzey Afrika’daki 

ülkeler; ulaşım, enerji ve sağlık gibi temel konuları 
henüz tam çözemediği için sağlık ve ilaç üretimi 
açısından Türkiye, üs özelliğini sürdürüyor. Öte 
yandan, yerli ilaç ve sağlık şirketleri de teknoloji 
ve araştırma geliştirme faaliyetlerinden daha fazla 
yararlanmak, sinerji yaratmak, büyümek ve alanında 
lider olabilmek için uluslararası birleşmelere sıcak 
bakıyorlar. 
   İlaç ve sağlık alanındaki fırsatlar açısından Türkiye, 
BRIC ülkeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve 
Çin ile birlikte anılıyor. Hatta bazı ilaç şirketleri, 
Türkiye’ye en az Çin pazarı kadar önem veriyor. 
Araştırmalara göre Türkiye, gelecek vaat eden 

ülkeler arasında görülüyor. 
Büyümede uluslararası sermayenin 
gücü kadar yerel deneyim ve bilgi 
birikiminin de önemi ortaya çıkıyor.
 
Başarılar
Dünyagöz, Amerikan Oftalmoloji 
Akademisi’nin Chicago’da 
düzenlediği Katarakt ve Refraktif 
Cerrahi Kongresi bünyesinde AMO 
Üniversitesi (AMO University) 
tarafından “En Başarılı Sosyal Medya 
Kampanyası” dalında dünya birinciliği 
ödülüne layık görüldü. Sağlık 
sektöründe sosyal medyada açık ara 
önde olan Dünyagöz Hastaneleri, bu 
alanda pek çok ilke imza attı.
 
Tarihçe 
Dünyagöz Hastaneler Grubu,
1996 yılında İstanbul Levent’teki
ilk hastanesi ile sektörde branş
hastaneciliği adına da bir ilki
gerçekleştirdi. Türkiye’de branş
hastaneciliği ile yeni bir dönem
başlatan Dünyagöz Hastaneler
Grubu, yurt içi ve yurt dışında
toplam 18 merkezde göz sağlığı
hizmeti veriyor.
   Dünyagöz Hastaneler Grubu,
sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi,
profesör, doçent ve uzman
doktorlardan oluşan 200 kişilik
deneyimli doktor kadrosu, bin
500 personeli ve çağdaş yönetim
anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı
göz sağlığı merkezleri arasında yerini
almayı başardı. Türkiye çapında
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit,
Adana, Samsun, Bursa ve Gaziantep
olmak üzere 14 ayrı noktada, yurt 

dışında ise Hollanda, Almanya ve İngiltere’de 
bulunan dört merkezi ile grup yurt içinde ve yurt 
dışında toplam 18 ayrı noktada hizmet veriyor.
Dünyagöz, 2011 yılında Frankfurt’ta büyük bir
yatırımla gerçekleştirdiği Türkiye’nin Avrupa’daki ilk
cerrahi merkezini hizmete soktu. Frankfurt’un en 
prestijli bölgelerinden Schaumainkai Caddesi’nde 
yer alan Dünyagöz Frankfurt, beş yıldızlı otel 
konforuyla özel olarak döşenen odaları ve hizmet 
kalitesi ile Avrupalılara en gelişmiş lazer teknolojisi
Femto-LASIK, katarakt ve diğer tüm göz tedavi
hizmetini veriyor.
 Göz hastalıklarının doğru teşhis ve tedavisini 

gerçekleştiren uzman kadrosu, özel tasarlanmış 
ameliyathaneleri ile her türlü göz ameliyatlarının 
yapıldığı Dünyagöz Frankfurt, hem özel hem de 
devlet sigortası sahibi Alman ve Avrupa’da yaşayan 
Türk vatandaşlarına hizmet veren bir merkez hâline 
geldi. 
 Dünyagöz Hastaneler Grubu, yurt dışındaki 
teşhis ve tetkik amaçlı ilk merkezini 2004 yılında 
Amsterdam’da hizmete açtı. Amsterdam’da kısa 
sürede başarılı çalışmalara imza atan Dünyagöz, 
yurt dışındaki hastalardan gelen yoğun talep 
üzerine Frankfurt, Köln ve Londra ön muayene 
klinikleriyle Avrupa’da hizmet vermeye başladı. 
Hâlen bu üç noktada hizmet veren Dünyagöz, 
Frankfurt’ta olduğu gibi diğer ülke ve bölgelerdeki 
ön muayene kliniklerini de tam teşekküllü cerrahi 
merkezine çevirmeyi amaçlıyor.  
 
Ürün                                                                                                             
Dünyagöz Hastaneler Grubu; 365 gün, 24 saat
lazer, katarakt, retina, çocuk göz sağlığı, göz estetiği
gibi göz ve göz çevresi sağlığına (oküloplasti) dair 
sorunlar için yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle 
hizmet veriyor.
 Dünyagöz Hastaneler Grubu ayda 30 bin göz
muayenesi, 3 bin 500 göz ameliyatı ve 2 bin 500
lazer ameliyatı yapmaya uygun altyapıya sahip
bulunuyor. LASIK tedavisinin mucidi olan 
Prof. Dr. Ioannis Pallikaris ise grubun bilimsel 
danışmanlığını yürütüyor.
 Dünyagöz Hastaneler Grubu, dünya ile
eş zamanlı olarak göz sağlığı alanındaki tüm
yenilik ve teknolojileri yakından izliyor, şube ve
hastanelerinde uyguluyor. Buna en son ve en
güzel örnek, femtosaniye lazerle katarakt ameliyatı
verilebilir. Gelişmiş teknoloji olan femtosaniye lazer 
yardımı ile katarakt ameliyatları artık bıçaksız olarak 
gerçekleştiriliyor.

 Diğer yandan gözlükten kurtulma amaçlı lazerin 
gelişmiş teknolojisi olan ve NASA tarafından 
onaylanan LASIK’ı, ilk defa Türkiye’ye getiren de 
Dünyagöz Hastaneler Grubu oldu. 
 Dünyagöz Hastaneler Grubu, her yıl 11 farklı 

dilde hizmet veren uzman Türk doktorları ve sağlık 
personeli ile 107 yabancı ülkeden gelen yaklaşık 
30 bin yabancı hastaya göz tedavisinin yanı sıra 
Türkiye’nin tarihi güzelliklerini yaşatmak amacıyla 
sağlık turizmi alanında da hizmet veriyor. 
 Yerli ve yabancı hastalar, Dünyagöz’ün 
kendilerine sunduğu ekonomik tedavi olanaklarının 
yanı sıra ileri teknoloji, hijyenik koşullar ve kaliteli 
hizmetten faydalanma şansını da yakalıyorlar. 
 Sağlık ve turizm paketleriyle hastalara vize, uçak, 
otel, şehir turu dâhil seçenekleri de sunuyor. Ayrıca 
Grup’un büyük hastanelerinde mescidin yanı sıra 
sinagog ve şapel de bulunuyor.  
 
En Son Gelişmeler                                                                                      
Dünyagöz Hastaneler Grubu, yeni açılacak
hastanelerin yanı sıra mevcut hastanelerde de en
son teknoloji ürünü yöntemleri uygulamak için
sürekli yatırımlar yapıyor. Bu bağlamda Dünyagöz
Hastaneler Grubu, 2012 yılında katarakt 
cerrahisinde son teknoloji yöntemi olan 
Femtosaniye Lazer Teknolojisini ve Kamra ile 
presbiyopi tedavisini Türkiye’ye getirdi.
 Şimdiye kadar sadece göz sağlığı alanında 400
milyon USD’lik yatırım yapan Dünyagöz Hastaneler
Grubu, yeni yatırımlarla beraber iki yıl içinde bin
kişiyi istihdam etmeyi amaçlıyor. 2012 yılını %30
büyüme ile kapatan Grup, 2013 yılını ise yeni
yatırımlarla birlikte 300 miyon TL ciro ile kapatmayı
hedefliyor.
 
Marka Değerleri 
Dünyagöz Hastaneler Grubu, tüm şube ve 
hastanelerinde aynı teknolojik donanıma sahip, 
7 gün 24 saat en komplike göz ameliyatı hizmeti 

verebilen tek hastane konumunda bulunuyor. 
Dünyada kabul görmüş en son teknoloji ile en 
güncel teşhis ve tedavi yöntemleriyle toplumun her 
kesiminden hastaya hızlı, doğru, kesin tanı ve tedavi 
ile göz sağlığı hizmeti sunmayı amaçlıyor. 
 Dünyagöz Hastaneler Grubu, dünyadaki tüm 
gelişmeleri yakından takip ettiği bilimsel çalışma ve 
araştırmalar ile Türk oftalmolojisine bilgi kaynağı 
olmanın yanı sıra güven, teknoloji, hizmet kalitesi 
ve hasta memnuniyetiyle de öncü olmaya devam 
etmeyi amaçlıyor.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dünyagöz
›	Dünyagöz Hastaneler Grubu, 2010 yılı
 Nisan ayında kurumsal sosyal sorumluluk
 projesi kapsamında Türkiye İşitme Engelliler
 Milli Federasyonu ile yaptığı iş birliği sonucu
 işitme engelliler için yaşamsal öneme sahip
 olan işaret dili eğitimlerine başlayan ilk
 özel sağlık kuruluşu oldu. Bu kapsamda
 “Dünyagöz Etiler Hastanesi hizmet
 personeline” işaret dilini öğretti.

›	Dünyagöz Hastaneler Grubu, doktorlar
 ve hizmet personeli 11 ayrı dilde hizmet
 verebiliyor.

›	1996 yılında tüm dünyaya açılma amacıyla
 “Dünya” kelimesini marka adı olarak belirleyen
 Dünyagöz, bu hedefine ulaşmış bulunuyor.

›	Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan
 Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim
 Laboratuvarı (GETEM) danışmanlığında
 yapılan sosyal sorumluluk projesi ile
 Dünyagöz Hastaneler Grubu bünyesinde bir
 ses kayıt odası kuruldu. Burada görme
 engelli vatandaşlar için çalışanlar, hasta ve
 hasta yakınları okudukları kitapları kayda
 alıyor ve tamamlanan kayıtlar, GETEM
 Kütüphanesi’ne bağışlanıyor.


