


GÜVENİNİZLE
BÜYÜYORUZ

Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem 
başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8000 

poliklinik ve 1000 ameliyat 
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında

toplam 30 ayrı noktada ilkeli 
sağlık hizmeti vermektedir.



1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve 
en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı 
tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair 
sorunlara çözüm getirmektedir. Ülkemizde branş 
hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, günde 8000 poliklinik ve  1000 
ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 
30 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti vermektedir.

Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 
kişilik deneyimli medikal kadrosu, 3500 personeli 
ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede 
dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini almıştır. 
Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, 
Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya, 
Gaziantep ve İzmir olmak üzere 12 ayrı ilde 21 
şube ve yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, 
Gürcistan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü, Kosova’nın 
Priştine,  Kırgızistan’ın Bişkek, Saraybosna’nın 
Bosna Hersek, Bulgaristan’ın Haskovo, 
Romanya’nın Bükreş şehirlerinde olmak üzere 9 
ayrı noktada hizmet vermektedir.  Yatırımlarına aynı 
hızla devam edecek olup  İzmir’deki yeni merkezi 
ile birlikte Türkiye’de daha geniş bir coğrafyaya 
yayılmayı hedefleyen Dünyagöz, Türkiye’de sağlık 
turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 160 ayrı 
yabancı ülkesinden her yıl binlerce hastaya hizmet 
vermektedir.



DÜNYAGÖZ
HASTANELER
GRUBU
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DÜNYAGÖZ’ÜN
BAŞARI YOLU
Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, 
kararlılıkla 
ilerlediği yolunda 
“Herkes İçin 
Göz Sağlığı” 
misyonuyla 
hareket ederek, 
30 ayrı noktada 
sadece göz sağlığı 
hizmeti veren 
dünyanın en büyük
ve en donanımlı göz 
hastaneler grubu 
olmuştur.



1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve en 
gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi 
yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorun-
lara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, günde 8000 poliklinik ve  1000 ameliyat 
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı 
noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor.

Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 280 
kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000 personeli 
ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın 
sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapın-
da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te 
olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında 
Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, 
Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam 
şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet 
vermektedir.  Yatırımlarına aynı hızla devam ede-
cek olup 2018’de İzmir’deki yeni merkezi ile birlik-
te daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen 
grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üs-
tlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkesinden yıl-
da ortalama 45.000 (2017 projeksiyonu) hastaya 
hizmet veriyor.

Sağlık sektöründe bir ilki başlatarak 1996 
yılında branş hastaneciliğine güçlü bir giriş 
yapan Dünyagöz Hastaneler Grubu, sektöre 
adımını attığı ilk günden itibaren bugünkü 
başarısını aldığı çok güçlü kararlarla elde 
etmiştir. Bu kararlar;

1  ·   Profesör, doçent ve uzmanlardan oluşan          
tecrübeli bir hekim kadrosu kurulması ve bu hekim 
kadrosunun Dünyagöz’de tam zamanlı olarak görev 
yapması.

2 ·   Dünyadaki en ileri ve en güvenilir teknolojilerin 
gelişmiş dünya ülkeleri ile eş zamanlı olarak 
Dünyagöz’ün bünyesine dahil edilmesi.

3 ·   Ameliyatlarda kullanılan tüm sarf malzemelerinin 
dünyanın kabul ettiği bağımsız otorite olan FDA 
(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)  tarafından belgeli 
olması ve kişiye özel olarak tek seferlik kullanılması.

4 ·   Göz sağlığına dair tüm teşhis ve tedavi 
hizmetlerinin tek çatı altında verilebilecek bir 
donanıma sahip olması.

5 ·   Tüm dünyada referans merkezi haline gelecek 
başarılı olguları ile bilimsel gelişmelere katkı 
sağlaması.

6 ·   7/24 göz sağlığı hizmeti verebilen hizmet
modeli geliştirmesi.



DÜNYAGÖZ’ÜN İLKLERİ

DAL MERKEZLERİ
• Keratokonus hastalığının Teşhis ve Tedavi Merkezi  
• Yaşa bağlı yakın görme problemi için Presbiyopi Tedavi Merkezi   
• Çocuk Göz Sağlığı Merkezi   
• Sporcu Göz Sağlığı Merkezi   
• Yüz ve Göz Estetiği Entegre Tedavi Merkezi   
• Göz içi tümör tanı ve tedavileri için dünyadaki ilk ve tek Orbita Cerrahi Merkezi   
• Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası) hastaları için Biyonik Göz Merkezi  

İLERİ TEKNOLOJİK ALTYAPI   

•  Keratokonus hastalığının tedavisinde Cross-linking yöntemi
•  Dünyadaki en gelişmiş lazer teknolojileri ile kişiye özel tedavi üretebilen altyapı,  
•  Dünyadaki en gelişmiş teknolojilerle üretilmiş Tri∙fokal merceklerle presbiyopi tedavisi 
•  Biyonik göz tedavisi ile retina cerrahisinde kanıtlanmış üstün başarı    
•  Katarakt ameliyatları için üstün başarı sağlayan Femtosaniye lazerle katarakt teknolojisi.

• Branş Hastanesi   
• JCI Akreditasyonu Alan İlk Göz Hastanesi 
• Yurt Dışında Açtığı Şubeleri ile Sağlık Turizmine Yatırım
• Göz Alanında En Büyük Sosyal Sorumluluk Projesi: Mobil Göz Kliniği



DÜNYAGÖZ’ÜN İLKLERİ

   GÖZ SAĞLIĞINDA 
DÜNYANIN REFERANS 
MERKEZİ
Dünyagöz Hastaneler Grubu, sürekli yenilenen 
teknolojilerinin yanı sıra hayata geçirdiği farklı ve 
başarılı tedavi yaklaşımları ile ilklere imza atmıştır. 
Dünya çapında isim yapmış seçkin hekim kadrosu 
ile tüm hastalarına güvenilir göz sağlığı çözümlerini 
sunmaktadır. Binlerce vaka tecrübesine sahip olan
göz sağlığı uzmanlarının bulunduğu Dünyagöz
medikal kadrosu, yüzde yüz hasta memnuniyeti 
odaklı hizmet standartlarını korumaktadır. Dünyagöz, 
hekimlerinin göz sağlığı sempozyumları gibi 
uluslararası etkinliklere katılımlarını destekleyerek 
tüm medikal kadrosunun, dünyadaki en yeni 
tedavi protokollerine ve teknolojilerine entegre 
olmalarını sağlamaktadır. Dünyagöz hekimleri davet 
edildikleri uluslararası seminer ve sempozyumlarda 
gerçekleştirdikleri canlı cerrahiler ve yaptıkları 
akademik çalışmalar ile dünyada göz sağlığı 
alanındaki medikal ve cerrahi çözümlere yön 
vermektedir.

NEDEN
DÜNYAGÖZ?



   DÜNYA ÇAPINDA İSİM YAPMIŞ HEKİM 
KADROSU VE HİZMET KALİTESİ

Türkiye’yi branş hastaneciliği kavramıyla tanıştıran ve ilk olarak 1996 yılında başlayan göz sağlığı 
tecrübesi ile Dünyagöz; tüm merkezlerinde bulunan ileri teknolojik altyapısı, profesör, doçent ve 
uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik medikal kadrosu, 3500 personeli, günlük ortalama 8000 
poliklinik ve 1000 ameliyat kapasitesiyle JCI, ISO 9001: 2008 ve TUV kalite belgelerine sahip 
güvenilir ve erişilebilir bir sağlık kurumudur.



   DÜNYA İLE 
ENTEGRE
TEKNOLOJİK 
ALTYAPISI

Dünyagöz Hastaneler Grubu; dünyada geliştirilen en 
yeni sağlık teknolojilerini yakından takip etmektedir. 
Bu teknolojiler arasından en güvenilir olanlarını 
hastalarının hizmetine sunmak üzere gelişmiş 
dünya ülkeleri ile eş zamanlı olarak bünyesine dahil 
etmektedir. Dünyagöz, kullandığı tüm medikal sarf 
malzemelerinin ileri teknoloji ile üretilmiş olmasına 
önem vermektedir. Bunun yanı sıra tüm dünyada 
kabul gören bağımsız otoritelerce onaylanmış 
olmalarını da ön koşul olarak gözetmektedir.

Dünyagöz, katarakt tedavisinde kullanılan dünyadaki 
en ileri teknoloji olan Femtosaniye lazer, FDA 
(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı güvenilir çok 
odaklı göz içi mercekler gibi dünya standartlarında 
en kaliteli tetkik ve tedavi cihazlarını ülkemize 
getirmektedir. Tüm cerrahi operasyonlarda kişiye 
özel ve tek kullanımlık malzemeler kullanarak hijyen 
konusuna da büyük bir özen gösteren Dünyagöz, 
gelişmiş ve güvenilir cihazların yer aldığı teknoloji 
parkları ile tüm şubelerinde aynı standartları hastaları 
ile buluşturmaktadır.



   GÖZÜN HER BRANŞI
DÜNYAGÖZ’DE!

Dünyagöz; katarakttan çocuk göz sağlığına, lazer tedavilerinden glokoma (göz tansiyonu), 
oküloplastiden (göz çevresi estetik cerrahisi) orbita cerrahisine (göz içi tümör ameliyatlarına) 
ve retina hastalıklarının tedavisinden büyük tecrübe gerektiren biyonik göz gibi mikro cerrahi 
müdahalelere kadar göz ile ilgili tüm teşhis, tetkik ve tedavi hizmetlerini tek çatı altında bir araya 
getirmiştir. İleri teknolojiye sahip cihazlarıyla birden fazla branş doktorunun yer aldığı en komplike 
vakalarda dahi başarılı sonuçlar elde eden Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’de ve yurt 
dışındaki tüm sağlık merkezlerinde kalite standartlarının çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. 



   360
DERECE
SAĞLIK
ÇÖZÜMLERİ

Gözün her branşında sağladığı çözümlere ek 
olarak diyabetik retinopati hastaları için sağlanan 
diyetisyen desteği gibi hizmetler ile 360 derece 
sağlık çözümleri sunan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu’nda; göz estetiği müdahalelerinde sadece 
göz yapısı değil, tüm yüz dikkate alınarak hastalara 
tam kapsamlı medikal veya cerrahi estetik çözümler 
sunulmaktadır. 

AR-GE’ye yapılan yatırım ve bilimsel çalışmalar ile 
çocuk ve yetişkin anestezisi, tetkikler ve laboratuvar 
gibi farklı hizmetleri bir çatı altında toplayan 
Dünyagöz Hastaneler Grubu, dünya tıp literatürüne 
katkıda bulunmanın yanı sıra göz sağlığı alanında 
uzmanlık ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışından
ödün vermeden çalışmalarını sürdürmektedir.



   REFERE SİSTEMİYLE KOMPLİKE
VAKALARA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun refere sistemi sayesinde, hastaların sağlık merkezine müracaat 
ederken şikayetçi oldukları rahatsızlıkların yanı sıra gerçekleştirilen muayeneler sırasında tespit 
edilen tüm göz sağlığı problemleri, farklı branş doktorlarının ortaklaşa çalışması ile çözüme 
kavuşturulmaktadır. Bu sayede şüpheye yer bırakmadan, gerekli tüm tedavi ve ameliyatlar 
doktorların fikir birliği ile gerçekleştirilerek, hastalara göz sağlığı hizmeti en iyi şekilde ve eksiksiz 
olarak sunulmaktadır.



   BİR GÖZ 
MUAYENESİNDEN 
DAHA 
FAZLASI

Gözlerimiz, bütün duyu organlarımızın arasında 
dünyanın güzelliklerini görmemizi sağlamasının 
yanı sıra algımızın da %85’inin oluşmasına katkıda 
bulunuyor ve beynimizden sonra vücudumuzdaki 
en karmaşık ve önemli organ olarak öne çıkıyor. 
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan 
gözlerimiz; yaş, eksik beslenme, dış faktörler, genetik 
ve sistematik hastalıklar gibi pek çok durumdan 
direkt olarak etkilenmektedir.

Herhangi bir görme problemine sahip olmasanız 
da her yıl düzenli olarak yaptıracağınız kapsamlı 
göz muayenesi, hayatın güzelliklerini sağlıklı gözler 
ile uzun yıllar boyunca görmeye devam etmenizi 
sağlayacaktır. Kapsamlı göz muayenesi sayesinde 
gözün sağlık haritasının çıkarılmasıyla; diyabet, 
beyin tümörü, AIDS, alzheimer, hipertansiyon, 
kan ve kalp hastalıkları, metabolik bozukluklar ve 
parkinson gibi birçok farklı hastalığın erken teşhis 
edilmesine olanak sağlamaktadır.



Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda 
tüm muayeneler 7 aşamadan oluşan 
kapsamlı göz muayenesi süreciyle 
yapılmaktadır:

7 AŞAMALI
KAPSAMLI GÖZ
MUAYENESİ
1- Görme keskinliği testi:
Yakın ve uzaktaki ince detayları görebilme 
seviyeniz, giderek küçülen rakamlardan veya 
harflerden oluşan testlerle ölçülür.

2- Gözlük muayenesi:
Son derece gelişmiş teknolojik cihazlarla 
gözlerin kırıcılık durumu ölçülür ve doktorunuz 
bu bilgiler doğrultusunda miyop, hipermetrop 
ya da astigmat durumunuzu belirler. 

3- Göz kapakları muayenesi:
Göz kapakları, kirpik dipleri, gözyaşı bezleri, 
gözyaşı kanalları ve göz etrafındaki alanların 
durumu incelenir.

4- Göz kasları muayenesi:
Gözün iç kasları, göz bebeğinin hareketini 
kontrol eder. Gözün dış kasları da gözlerin 
paralel durmasını sağlar. Göz hareketlerinin 
her yöne serbestliği ve paralelliği incelenerek 
şaşılık ve çift görme durumu belirlenir.

5- Göz tansiyon ölçümü:
Son derece gelişmiş cihazlarla sadece hava 
temasıyla göz tansiyonu otomatik olarak 
saptanır. Kuşkulu durumlarda doktorunuz 
manuel yöntemler yardımı ile de göz içi 
basıncınızı saptayabilir. Bu ölçümler, glokom 
hastalığının erken teşhisi için büyük önem 
taşımaktadır.

6- Biyomikroskobik muayene:
Göz muayenesi için geliştirilmiş yarıklı lambalı 
özel muayene cihazıyla gözünüzün kapak, 
konjonktiva, kornea, iris ve lens tabakaları 
detaylıca incelenir.

7- Damlalı retina muayenesi:
Bu damlalı muayene hem gözün sarı nokta, 
retina dekolmanı (retina yırtığı), glokom 
gibi hasarlarını ortaya çıkarmakta hem de 
hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların 
damar sistemine yaptığı hasar hakkında bilgi 
verebilmektedir. Ayrıca beyin tümörü ve bazı 
diğer hastalıkların teşhisi açısından hayati 
önem taşıyabilir. Damla damlatılarak göz 
diplerinin kontrol edilmesi erken teşhis ve 
doğru tedavi için büyük bir önem taşımaktadır. 





TRI·FOKAL
MERCEK İLE YAKIN 
VE UZAK GÖRME 
SORUNU ORTADAN 
KALKIYOR!

Tri∙fokal mercek ameliyatı sonrasında 
hastaların tüm göz kusurları ortadan kalkar. 
Hastalarımız hem yakını hem de uzağı 
rahatlıkla görür hale gelir. Cep telefonundaki 
küçük yazıların, sinemadaki alt yazıların ve 
günümüzdeki dizüstü bilgisayar yazılarının 
okunamaması gibi sorunlar ortadan kalkar.

İlerleyen yaşla birlikte yakını gözlüksüz iyi görmek 
neredeyse imkânsızlaşmaktadır. Hipermetrop 
hastalarında daha genç yaşlarda başlayan bu
duruma tıp dilinde presbiyopi adı verilmektedir. 
Zaman geçtikçe artarak devam eden presbiyopi 
yaşa bağlı olarak gelişen ve genellikle 45 yaş 
sonrası net şekilde belirginleşen fizyolojik bir
bozukluktur.

Yakın görme bozukluğu olanlarda en iyi ve en konforlu
çözüm Tri∙fokal göz içi mercekleridir. Bu mercekler 
hastanın yakın ve uzak görme bozukluğunun 
yanı sıra varsa astigmat ve katarakt gibi tüm 
göz kusurlarını tek bir ameliyatla düzeltmektedir.

Yakın görme bozukluğunun tedavisinde, katarakt 
olsun ya da olmasın Tri•fokal mercekler kesin 
çözüm sağlamaktadır.

Bu mercekler yakın görme bozukluğu olan tüm hastalara 
uygulanabildiği gibi katarakt ameliyatı olması gereken 
ve gözlük kullanmak istemeyenlere rutin olarak yapılan 
başarılı bir uygulamadır.

Tri∙fokal mercek ameliyatlarının en önemli özelliği 
hastanın mevcut görme kusurlarını tümüyle düzeltmesi 
ve yakın-uzak mesafeyi ömür boyu net görmesini 
sağlamasıdır.



YAKIN VE UZAK AMELİYATI
OLACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ 
BİLGİLER

Göz içine mercek yerleştirme operasyonunun başarılı olabilmesi için 
AŞAĞIDAKİ 3 ÖNEMLİ KONUYA DİKKAT EDİLMELİDİR! 

1. Yeterli donanım ve doktor tecrübesi 
Ameliyatın başarısı için doğru doktor, doğru hastane ve doğru mercek seçimi büyük 
önem taşır. Hastanenin teknolojik altyapı yeterliliğinin yanı sıra hekimin de ameliyat 
süreçlerine hakim olması, tecrübesinin yeterli olması gerekir. Dünyagöz Hastaneler 
Grubu’nda hastaların ameliyat öncesi 170 ayrı verisi incelenmektedir.   Çıkan sonuçlara 
göre kişinin hayat konforunu yükseltecek en uygun merceğe karar verilmektedir.   Tüm bu 
süreçler sonucunda, Dünyagöz’de yapılan göz içi mercek yerleştirme ameliyatlarından 
sonra hastalar mutlu olarak ayrılmaktadır.

2. Doktorun kullandığı mercek 
Doğru mercek seçimi yapıldığında kişi ameliyat sonrası net görebilmekte ve görüş 
kalitesi hayatına konfor katmaktadır. Mercek seçimi yapılırken kişinin; yaşı, mesleği 
ve gözünün yapısı gibi birçok önemli etken göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılan 
mercekler yeterli testlerden geçirilmiş, başarısı kalite belgesi ile kanıtlanmış olmalıdır.  
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda mercek seçimi yapılırken;
• Sağlık teknolojisinde dünya devi olan ve tüm dünyanın kabul ettiği büyük  şirketlerin      
  üretmiş olduğu göz içi mercekleri kullanılmaktadır.
• 6-7 yıl süren ve yaklaşık 5 milyar $ değerindeki AR-GE çalışmaları ile sayısız
  testlerden geçirilmiş, başarısı kanıtlanmış, yakın - uzak ve astigmat problemlerini tek  
  bir ameliyatta çözecek Tri∙fokal (Üç Odaklı) mercek seçenekleri tercih edilmektedir.  

3. Femtosaniye Lazer Teknolojisi 
Ameliyatta Femtosaniye lazer teknolojisinin kullanılması önemlidir. Dünyagöz 
Hastaneler Grubu’nda gerçekleştirilen göz içi mercek değişimi ameliyatlarında 
dünyadaki otoritelerce onaylı Femtosaniye lazer teknolojisi kullanılmaktadır.    Bu üstün 
teknolojide insan eli ile yapılan birçok basamak Femtosaniye lazerin sahip olduğu çok 
özel görüntüleme teknikleri ile bilgisayar kontrollü olarak ve önceden hesaplanabilir 
sonuçlarla gerçekleştirilmektedir.  Femtosaniye lazer ile yapılan katarakt ameliyatları 
hem hasta hem de hekim açısından yüksek güvenlik ve konfor sağlamaktadır. Bu 
teknoloji, merceğin göze kusursuz yerleşimini ve bu sayede performansının yüksek 
olmasını sağlamaktadır.



KATARAKT
Gözün doğal merceğinin saydamlığını kaybetmesi 
olarak tarif edebileceğimiz katarakt, sıklıkla yaşa 
bağlı olarak ortaya çıksada doğumdan itibaren her 
yaşta görülebilmektedir. Oluşmuş bir kataraktın ilaç 
veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Kataraktın 
tek tedavisi ameliyattır. Katarakt ilerledikçe görmeyi 
belirgin olarak azaltarak hastanın yaşantısını rahatsız 
etmeye başlar. Katarakt ameliyatı, saydamlığını yitirmiş 
olan göz merceğinin alınarak yerine yeni bir göz 
merceğinin yerleştirilmesi prensibine dayanmaktadır.
Katarakt ameliyatlarında cerrahın tecrübesi, kullanılan 
teknoloji ve göz içine konulan merceğin kalitesi 
ameliyatın başarısını ve en önemlisi hastanın görme 
kalitesini belirler. Tüm hastaların sorgulaması gereken 
en önemli konu gözlerinin içine konulacak merceğin 
kalitesidir.

YENİ TEKNOLOJİ
FEMTOSANİYE LAZER İLE
KATARAKT TEDAVİSİ
TÜRKİYE’DE İLK DEFA 
DÜNYAGÖZ’DE!



KATARAKT
AMELİYATLARINDA
LAZER
DEVRİMİ

FEMTOSANİYE LAZER 
Bıçaksız katarakt ameliyatı Türkiye’de ilk kez Avrupa ile eş 
zamanlı olarak Femtosaniye lazer adı verilen lazer teknolojisiyle 
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda yapılmıştır. Katarakt 
cerrahisinde devrim niteliğinde sayılan Femtosaniye lazerle 
katarakt ameliyatları, hasta için çok daha güvenli doktor için 
ise çok daha konforlu bir hale gelmiştir.

Katarakt cerrahisi bugün teknolojik olarak çok ilerlemesine 
rağmen ameliyatlarda insan elinin engelleyemediği bazı 
komplikasyonlar görülebilmektedir.  Bu komplikasyonların en 
az seviyede yaşanması için katarakt ameliyatlarının cerrahi 
vaka deneyimi yüksek doktorlar tarafından yapılması çok 
büyük önem taşımaktadır. 

Bir devrim niteliği taşıyan Femtosaniye lazer ile katarakt 
cerrahisinde; cerrahın manuel olarak yaptığı kornea kesileri, ön 
kapsülün soyulması (kapsüloreksis) ve lensin küçük parçalara 
kesilmesi gibi birçok önemli manipülasyonu daha ameliyata 
başlamadan saniyeler içerisinde gerçekleştirmek mümkündür. 
Bu sayede ameliyatlar daha güvenli hale gelmiş olup, 
komplikasyon riskleri önemli oranda düşmüştür. Dünyagöz 
Hastaneler Grubu’nda katarakt ameliyatları genellikle damla 
anestezisi altında, anestezi uzmanının gözetiminde sedasyon 
verilerek ağrısız şekilde dakikalar içinde yapılır. Katarakt 
ameliyatı olan kişi bu modern yöntemler sayesinde daha kısa 
sürede günlük yaşantısına hızla geri dönebilmektedir.



REFRAKTİF
CERRAHİ 
Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisi için yapılan 
en yaygın refraktif cerrahi yöntemi Excimer  Lazer’dir. 
1987 yılından itibaren bugüne kadar tüm dünyada her 
yıl milyonlarca kişi bu yöntemle tedavi edilmektedir.

EXCIMER LAZER

Tüm dünyada lazer tedavilerinde en yaygın uygulanan 
yöntem Excimer Lazer’dir. Korneanın üst yüzeyinde 
ince bir tabakanın kesilerek kapakçık şeklinde 
açılması prensibine dayanan Lasik yönteminden 
sonra göz derecelerinin düzeltilmesi için kornea 
yüzeyine yapılan uygulamaya Excimer Lazer 
denilmektedir. Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda 
lazere uygun olduğu belirlenen kişilere uygulanan 
son teknoloji Intralase (bıçaksız) lazer teknolojisi ile 
ameliyat  esnasında  yaşanan komplikasyonlar ileri 
derecede azalmaktadır. Bu sayede miyoplardaki gece 
görüşü zorluğu ve hedeflenen numara düzeltmesinin 
sağlanamaması gibi riskler ortadan kalkmaktadır.

INTRALASE LAZER
İLE BIÇAKLI LAZER
TARİH OLDU!

Gözün saydam kornea tabakasında ince bir flep yani 
kapakçık oluşturulması Excimer Lazer’in en hassas 
aşamasıdır. Lasik yönteminin ilk yıllarında bu kapakçık 
mekanik bıçaklı bir cihazla oluşturulmaktaydı.  
Günümüzde gelinen son ve en güvenilir nokta, 
Intralase Lazer teknolojisidir. Intralase ile kapakçık, 
bıçak kullanılmadan lazerin kendi ışınlarıyla güvenli ve 
kusursuz bir şekilde oluşturulmaktadır.



NASA’NIN ONAYLADIĞI WAVEFRONT VE INTRALASE 
KOMBİNASYONLU İLERİ LAZER YÖNTEMİ  

i-LASIK

Hastaların beklediği, doktorların güvendiği son teknoloji lazer i-Lasik ile kırma 
kusurları tedavisinde güvenilir, kişiye özel tedavi sağlanmaktadır. i-Lasik, 
günümüzün en yenilikçi lazer teknolojisi Intralase (bıçaksız lazer) ve kişiye özel 
tedavi Wavefront’u (Advanced CustomVueTM) kombinasyonudur. i-Lasik ile 
tüm tedavi süreçleri tamamen hastanın kişisel görüş kalitesini temel alarak 
planlandığından yüksek başarı sağlanmaktadır. 

KORNEASI ÇOK İNCE VE GÖZ NUMARASI YÜKSEK OLAN 
HASTALAR  İÇİN

YENİ NESİL TEKNOLOJİ
SMILE LAZER

SMILE lazer teknolojisi, hastalara korneada büyük kesi yapılmadan lazer 
cerrahisi imkanı sağlamaktadır. Kornea biyomekaniği için mükemmel bir 
üstünlük sağlayan bu teknoloji yardımıyla ameliyat sonrası hastalar bunun 
konforunu yaşamaktadır.

SPORCULAR AVANTAJLI

SMILE yöntemi, hastanın korneasının mekanik gücünün korunmasında 
diğer yöntemlere göre önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle sporcular (darbe 
alınabilen tüm sporlar, dalış, statik güç harcanan ağırlık sporları, açık havada 
soğuk ve rüzgar şartlarında yapılan sporlar vb.), itfaiye çalışanları, polis ve 
asker gibi mekanik travmalara maruz kalma olasılığı yüksek olan kişilerde bu 
yöntem daha avantajlıdır. Spor yapan kişilerde önemli bir avantaj da kişinin 
çok kısa sürede, yaptığı spora dönebilmesidir.

SMILE LAZER İLE HAYATINIZDA NELER DEĞİŞECEK?
• Saatinizi ve aynada yüzünüzü rahatlıkla görebilirsiniz.
• Gözlüksüz ve lenssiz doğal bir görünüm ve görüş elde edebilirsiniz.
• Spor aktivitelerinizde rahatlık ve daha yüksek başarı sağlayabilirsiniz.
• Rüzgâr ve yağmur gibi iklim olaylarından daha az etkilenirsiniz.
• Net göremediğiniz için günlük aktivitelerinizde yaşadığınız kısıtlamalardan  
  kurtularak yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.



TÜRKİYE’NİN
EN DONANIMLI
OKÜLER 
ONKOLOJİ
(GÖZ 
TÜMÖRLERİ)
MERKEZİ
DÜNYAGÖZ’DE!
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun Türkiye’deki en 
donanımlı Oküler Onkoloji Merkezi’nde, göz içi 
tümörleri ve orbita hastalıklarının tedavisinde en 
gelişmiş altın standart teknolojiler kullanılmaktadır. 
Uzman hekim liderliğinde yönetilen merkezde
bulunan ileri teknolojik makine parkuru ve tecrübeli 
medikal ekiple gerçekleştirilen tedaviler hem 
hasta hem de hekim açısından konforlu şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

BİLGİSAYAR PROGRAMI 
DESTEKLİ TEDAVİ

Özellikle yetişkinlerde sıkça görülen koroid 
melanomunun tedavisinde, en gelişmiş ve altın 
standart teknoloji olan radyoaktif plak tedavisi 
başarılı şekilde uygulanmaktadır. Radyoaktif plak 
uygulaması, hastanın ihtiyaçlarına göre hazırlanırken, 
uygulamasında özel bilgisayar programları 
kullanılmaktadır.

Gözlerimiz, vücudumuzun farklı bölgelerindeki 
hastalıkların  en önemli habercisidir. Detaylı 
göz dibi muayeneleri birçok hastalığın erken 
dönemde tespit edilmesinde önemli ipuçları 
vermektedir.



ORBİTA CERRAHİSİ 
Orbita cerrahisi; gözün çevresinde yer alan kemikleri, göz çevresi yağlarını, göz 
kapaklarını, kaş ve alın bölgesinde yer alan hastalıkları cerrahi olarak tedavi eden 
bilim dalıdır. Orbita hastalıklarında erken teşhis ile başarılı bir tedavi için her 
yıl yapılacak düzenli göz muayenesinin önemi büyüktür. Orbita ile ilgili görülen 
başlıca hastalıklar;

• Tiroide bağlı göz hastalıkları (Basedow-Graves Hastalığı)
• Orbita tümörleri
• Orbita iltihaplanmaları
• Orbita yaralanmaları
• Doğuştan gözün küçük olması veya yokluğu
• Travma ile gözün kaybedilmesine ve küçülmesine bağlı sorunlar 

OKÜLER ONKOLOJİ
Oküler Onkoloji, göz ve göz çevresindeki dokularda oluşan tümörlerle ilgilenen 
bilim dalıdır. Gözlerimiz, günümüzün hastalığı olan kanserle ilgili büyük ipuçlarını 
içinde barındırmaktadır. Göz tümörleri bazen çıplak gözle görülebildiği gibi 
ayrıntılı retina muayenesi ile de saptanabilir. Göz tümörleri yeni doğan çocuklar 
dahil her yaşta görülebilir. Muayeneler sayesinde; miyop, hipermetrop ve şaşılık 
gibi rahatlıkla tespit edilebilen problemlerin yanı sıra gözde melanom veya çeşitli 
kanser türlerinin bulguları da tespit edilebilmektedir. 

Özellikle küçük yaştaki çocuklar ve bebekler, göz problemlerini 7-8 yaşlarına 
kadar bildiremedikleri için bu yaşlara kadar göz muayenelerinin ihmal edilmemesi 
büyük bir önem taşımaktadır. Göz bebeğinin damla ile büyütülerek göz dibi 
muayenesi yapılması, birçok iyi ya da kötü huylu tümörün erken teşhis edilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bazen hayat kurtarıcı da olabilen bu muayenelerin düzenli 
olarak yapılması çok büyük önem taşımaktadır.

Oküler Onkolojide görülen başlıca hastalık türleri;

Görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölgeler ve eğri görme gibi belirtilere 
dikkat edilmelidir.
• Göz kapağı tümörleri
• Gözyaşı sistemi tümörleri
• Göz içi tümörleri (Melanom, Retinoblastom)
• Kapiller hemanjioma
• Kavernöz hemanjioma
• Lenfanjioma
• Lenfoma
• Menenjioma
• Optik glioma
• Rabdomiyosarkom



RETİNA
HASTALIKLARI

Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı 
gibi kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ 
tabakasıdır. Retinada oluşan hastalıklar doğrudan 
görme duyumuzu tehdit eder. Retina hastalıkları, tedavi 
edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabilecek 
tehlikeli hastalıklardır. Bu hastalıklarda detaylı 
muayene, erken teşhis ve doğru tedavi ile görme 
kaybına varabilecek kötü sonuçları engellemek 
mümkündür. Retina ameliyatları, büyük sterilizasyon 
önlemleri ile yüksek teknolojinin kullanılmasını 
gerektirir. 

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon, retinanın en sık 
rastlanan hastalıklarına neden olmaktadır. Şeker 
hastalığı ülkemizde ve dünyada kalıcı körlüğün 
en önemli nedenlerinden biridir. Bu hastalıkların 
zamanında tedavi edilmesi körlüğü önleyebilmektedir. 
Retina birimimizde diyabet ve hipertansiyona bağlı 
göz problemleri yaşayan hastaların tanı ve tedavisinde 
tüm yöntemler özenle uygulanmaktadır.

SIK RASTLANAN
RETİNA HASTALIKLARI
• Retinanın damar hastalıkları
• Retinanın atardamar ve toplardamar tıkanmaları
• Retina dekolmanı (retina yırtıkları)
• Yaşa bağlı makula (sarı nokta) hastalıkları
• Diğer makula (sarı nokta) hastalıkları
• Doğumsal retina hastalıkları
• Retina kanamaları
• Retina tümörleri
• Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası) hastalığı
• Şeker hastalığına bağlı hastalıklar



DİKKAT! BU BELİRTİLER RETİNA
HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR
GÖRME
ALANINDA
DARALMA

UÇUŞAN
SİNEK
HİSSİ

GÖRÜNTÜ
KIRILMASI

GÖRÜNTÜDE
IŞIK
ÇAKMASI

RETİNA HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE 
DÜNYAGÖZ

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

• Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda retina hastalıklarının tedavisi uzmanlık alanı retina   
  olan ve binlerce vaka deneyimine sahip hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Hastalıkların takip ve tedavisinde FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı son     
  jenerasyon cihazlar ve tıbbi malzemeler kullanılmaktadır.
• Ameliyat önlüklerinden, enjektörlere ve ameliyat sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm  
  tıbbi malzemeler kişiye özel ve tek kullanımlıktır.
• Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası) hastalığına bağlı ileri derecede görme kaybı olan     
  hastalarda göz içine retina implantı (Biyonik Göz) yerleştirilmesi ülkemizde ilk defa     
  Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda ve başarıyla uygulanmıştır.

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda; ileri evre sarı nokta hastalığı, tramvaya bağlı oluşan retina 
hastalıkları, doğuştan genetik oluşan retinitis pigmentosa gibi retina hastalıklarının tedavisinde 
kök hücre (stem cell therapy) uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi, bir hastalık ya da durumu 
tedavi etmek veya önlemek amacıyla kişiden alınan kök hücrelerin kullanıldığı bir durumdur.



TÜRKİYE’NİN İLK 
VE BAŞARILI
BİYONİK GÖZ 
AMELİYATLARI 
DÜNYAGÖZ’DE
UYGULANDI

BİYONİK GÖZ İLE IŞIĞI 
YENİDEN GÖRMEK 
MÜMKÜN

Halk arasında tavuk karası veya gece körlüğü 
olarak bilinen Retinis Pigmentosa, görme kaybına 
yol açabilen bir göz hastalığıdır. Bu rahatsızlığın 
tedavisinde kullanılan Biyonik Göz uygulaması 
diğer adıyla “Argus II Retinal Implant” ile, tavuk 
karası hastalığı nedeniyle gözlerinde ışık alıcıları 
hiç olmayan veya ciddi hasar oluşmuş hastaların, 
başkalarına bağımlı şekilde yaşamayacakları 
seviyede görmeleri sağlanabilmektedir.

TEDAVİ SONRASI
HAYAT KONFORU 
ARTMAKTADIR

Biyonik göz ameliyatından sonra hastaların bu 
sistemi  kullanma becerilerinin  desteklendiği 
üç  aylık rehabilitasyon eğitimi ile el-göz-vücut 
koordinasyonu sağlanmaktadır.

Bu süreç sonucunda, hastaların hayatlarını daha 
bağımsız ve kolay yaşayabilmeleri sağlanmaktadır. 
Retinitis Pigmentosa hastalığı sebebi ile görme 
engeli olan pek çok insan, bu teknoloji sayesinde 
hayat kalitesini önemli ölçüde geri kazanmaktadır. 



BİYONİK GÖZ NEDİR?

Biyonik Göz olarak adlandırılan Argus II Retinal Implant, 
Retinitis Pigmentosa  hastalığı  sebebi  ile  görmesini sonradan 
ve tamamen kaybetmiş kişilere yapay görme sağlayan, 
yüksek teknoloji ile desteklenen yeni bir tedavi seçeneğidir.

Argus II Retinal  Implant, iç ve dış olmak üzere iki parçadan 
oluşmaktadır. İç parça, cerrahi bir operasyonla göze yerleştirilen 
bir alıcı ve elektrot dizisini içeren bir implanttır. Dış parça ise 
üzerinde minyatür bir kamera ve verici anten bulunan gözlük 
ve hastanın üzerinde taşıdığı Video İşleme Ünitesinden (VPU) 
meydana gelmektedir.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Hastanın göz arkasına yerleştirilen mikron büyüklüğündeki 
implant, retina üzerine hastanın fark edilebilir şekiller görmesini 
sağlayan elektriksel uyarılar göndermektedir. Bu sayede 
kişilerde görsel algı yaratılarak, yeniden görmenin öğretildiği 
rehabilitasyon periyoduna geçilir. Rehabilitasyon periyodunun 
ardından hastaya kazandırılan kullanışlı görüş sonucu, hastanın 
günlük hayatını kolaylaştırmak mümkün olmaktadır.

TEDAVİ KİMLERE 
UYGULANIR?

· Retinitis Pigmentosa hastalığına bağlı çok ileri derecede dış
  retina dejenerasyonu sebebi ile görme kaybı yaşayan, 
· Optik sinirleri sağlam,
· Rezidüel ışık algısı veya elektrofizyolojik testlere pozitif cevap  
  verebilen,
· Geçmişe ait yararlı bir görme hafızası olan 25 yaş üzeri
  yetişkin kişilere uygulanabilmektedir.  



KORNEA 
HASTALIKLARINDA 
ERKEN
MÜDAHALE 
ÖNEMLİDİR !
Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklama 
ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip, 
görme işlevinde büyük rolü olan saydam tabakadır. 
Korneanın saydamlığı birçok hastalık sebebiyle 
bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan olabileceği gibi 
genetik kökenli veya mikrobik olabilir. Keratokonus 
gibi bazı hastalıklar ise korneanın şeklini değiştirerek 
kornea naklini gerektirecek ciddi hastalıklardandır. 

Kornea hastalıkları ihmal 
edildiğinde kalıcı görme 
kayıplarına yol açabilmektedir. 
Erken teşhis ve doğru tedavi 
önemlidir. 

SIK GÖRÜLEN 
KORNEA
HASTALIKLARI
· Keratit: Korneanın iltihaplanmasıdır.
· Keratokonus: Korneanın, incelme ve      
  sivrileşmesiyle görülen ilerleyici bir hastalıktır.
· Kuru göz sendromu: Gözyaşı eksikliğine bağlı   
  gelişir.
· Kornea erozyonu: Kornea yüzeyinde çizik,    
  sıyrılma veya kesiğe bağlı gelişen yaralanmadır.



KORNEA MUAYENE 
YÖNTEMLERİ

· Biyomikroskopi: Kornea ve ön segmente ait diğer     
  yapıların binoküler olarak incelenmesine yarar. 
· Keratometri: Korneanın kırma gücünün ölçülmesidir. 
· Topografi: Korneanın ön yüzünün topografik analizinde  
  kullanılır.
· Pakimetri: Kornea kalınlığının ölçümüdür.
· Speküler Mikroskopi: Endotel hücre sayısı ve yapısını    
  gösterir.
· Esteziometri: Kornea duyarlılığının değerlendirilmesinde  
  yararlanılır. 
· Korneanın boyanarak muayenesi: Kornea yüzeyindeki  
  problemler “floresseine ve rose bengal” solüsyonu ile        
  görülebilir.

TEDAVİ
YÖNTEMLERİ

· KORNEA ABRAZYONU TEDAVİSİ
Abrazyonun durumuna göre hekim tarafından yaralanan gözün 
kapatılması, antibiyotik kullanımı, ağrıyı hafifletmek için göz 
bebeğinin büyütülmesi veya özel bir kontakt lens kullanımı gibi 
seçenekler uygulanır.

· KORNEA EROZYONUNUN TEDAVİSİ
Tedavi, kornea abrazyonuyla aynıdır. Buna ek olarak tuz çözeltili 
göz damlası veya merhem de uygulanır.

· KORNEA NAKLİ TEDAVİSİ
Kornea nakli, şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea 
dokusunun çıkarılarak yerine sağlıklı kornea dokusunun 
yerleştirilmesi ameliyatıdır.



KERATOKONUSU 
DURDURMAK 
MÜMKÜN
Keratokonus gözün saydam tabakasının yani korneanın 
ilerleyici miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve 
sivrileşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Hastalık 6–40 
yaş arasında ilerleme gösterip 40’lı yaşlardan sonra 
durağan döneme girer. Keratokonusta, korneanın şekli 
değişir ve görme bozulur. 
Keratokonus hastalığının nedeni tam olarak 
bilinememekle birlikte, gelişiminde genetik ve mekanik 
travmalar en önemli rolü oynar.  Gözün kaşınması, sert 
kontakt lens kullanımı ve çevresel faktörler ile genetik 
yatkınlığı olan kişilerde bu hastalığın ilerlemesine sebep 
olabilir.  

BU BELİRTİLERE 
DİKKAT!
• Gözde sürekli alerji / kaşıntı olması (hafif göz   
  irritasyonu)
• Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması 
• Gözlüğe rağmen net görememek 
• Işığa hassasiyetin artması 
• Göz kamaşması  

Keratokonus hastalığının erken tanı ve 
tedavisi, ileride ortaya çıkabilecek ciddi 
görme sorunlarının önlenmesi açısından 
büyük önem taşır.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Hastalığın sizi ve hayatınızı ne kadar etkilediğini ve 
maddi olarak ne kadar yorduğunu biliyoruz. Dünyagöz 
Hastaneler Grubu olarak, göz sağlığı konusunda gerek 
uluslararası gerek yurt çapındaki konumumuz itibarı ile 
dünyadaki en yeni ve en güvenilir teknolojilerin yanı sıra 
konusunda uzman hekim kadromuz ile 7 gün 24 saat 
ihtiyacınız olan her durumda yanınızdayız.



KERATOKONUSUN
GÖRÜLME SIKLIĞI
Bu konuyla ilgili Amerika’da yapılmış olan bilimsel bir araştırmada keratokonusa 
1/2000 oranında rastlanmıştır. Genetik haritası da çok önemli olan bu hastalıkla, 
özellikle sıcak ve kuru havası olan, alerji eğilimli yerlerde çok daha sık karşılaşılıyor. 
Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar bu hastalığın Akdeniz ve Ortadoğu’da 
bulunan Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Dubai gibi tozlu sıcak ülkelerde 
yaygın olduğunu gösteriyor. En önemlisi de hastalığın Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve 
güneyde çok daha yüksek seviyelerde görüldüğü gerçeğidir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Dünyagöz’de yer alan keratokonus merkezinde kişiye özel yapılan ayrıntılı tetkikler 
sonucu uzman doktorların önerisiyle kişiye en uygun tedavi yöntemine karar verilir.

• Hybrid lens 
• Göz içi halka tedavisi 
• CCL (Corneal Cross Linking)   
• Göz içi lens takılması (ICL) 
• Kombine tedavi

TEDAVİSİNDE
DÜNYAGÖZ FARKI
• Türkiye’de ilk Keratokonus Teşhis ve Tedavi Merkezi Dünyagöz Hastaneler     
  Grubu’nda kurulmuştur.  
• Keratokonus teşhis ve tedavisiyle ilgili tüm cihazlar bu merkezlerde     
  bulunmaktadır. 
• Keratokonus hastalığında takip çok önemlidir. Dünyagöz’de hastalara özel  
  arşivleme ve kronik hasta takibi yapılmaktadır.  
• Tedavi, uzmanlık alanı keratokonus olan ve binlerce sayıda vaka  deneyimi olan  
  uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Dünyagöz’de teknolojik donanımı keratokonus tedavilerine özel ameliyathaneler  
  mevcuttur.  
• Ameliyathanelerde FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı son jenerasyon  
  ameliyat cihazları ve tıbbi malzemeler bulunmaktadır.  
• Ameliyat önlüklerinden enjektörlere ve ameliyat sırasında kullanılan özel ilaçlara  
  kadar tüm tıbbi malzemeler kişiye özel ve tek seferliktir. Hiçbir koşulda bir daha  
  kullanılmamaktadır.



GLOKOM
(GÖZ TANSİYONU)

GÖZDEKİ SİNSİ TEHLİKEYE 
DİKKAT! 

Glokomun (göz tansiyonu) sinsi bir hastalık olarak 
nitelendirilmesinin  en önemli nedeni, gözde geri
dönüşü olmayan görme kayıplarının başlaması 
ve ileri aşamalara kadar belirti vermemesinden 
kaynaklanmaktadır. Glokom, yeni doğmuş bebekler de 
dahil olmak üzere her yaş grubunda görülebilmektedir.

Kendini hissettirmeden yavaş bir seyirle başlayan 
glokom, ileri aşamalarda hızlı ilerleyerek görme 
sinirlerinde onarılması mümkün olmayan görme 
kayıplarına neden olabilmektedir.

Glokomun erken teşhis edilmesi ve zaman 
kaybetmeden tedavisine başlanması, görmenin 
korunabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. 
Erken tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme 
kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle yılda 1 kez düzenli 
göz muayenesinin yaptırılması önemlidir.

Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak hastanelerimize 
muayene olmak için gelen hastaların şikayeti her 
ne olursa olsun öncelikle göz tansiyonu ölçülür. 
Bu sayede daha önce fark edilmemiş olan glokom 
hastalığı varsa, mutlaka tespit edilir.



GLOKOMLU GÖZ 
NASIL GÖRÜR?

Göz içi basıncın artmasıyla birlikte optik sinirde hasar meydana gelir. 
Bu hasar görme alanında daralmayla kendini belli eder. Başlangıç 
safhasında belirti vermeyen bu sinsi hastalık, düzenli yaptırılacak detaylı 
göz muayenesiyle erken teşhis edildiğinde görme kaybına sebep 
olmadan göz damlası, yag lazer ya da gerekli görülürse ameliyatla 
kontrol altına alınabilir.

GLOKOM TEDAVİSİ’NDE
DÜNYAGÖZ
∙ Uzmanlık alanı glokom olan ve binlerce sayıda ameliyat deneyimi    
  olan tecrübeli hekimler.

∙ Glokomun takip ve tedavisinde dünyanın en son teknolojik           
  altyapısına sahip tetkik cihazları.

∙ FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı son jenerasyon lazer  
 cihazları ve tıbbi malzemeler. 

∙ Ameliyat önlüklerinden enjektörlere ve ameliyat sırasında kullanılan  
 özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler sadece kişiye özel ve tek  
 seferliktir. Hiçbir koşulda bir daha kullanılmamaktadır.



Çocuklar geleceğimizi oluşturan en kıymetli 
varlıklarımızdır. Onların üzerine titrer, uykusuz geceler 
geçiririz. Sağlıklı yetişmeleri için kendi sağlığımızı bile 
ihmal edebiliriz. Bazen bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi 
çok zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunların 
en önemlilerinden ikisi, özellikle küçük yaşlarda ortaya 
çıkan ve erken teşhis durumunda başarıyla tedavi 
edilebilen şaşılık ve göz tembelliğidir.

ÇOCUKLARDA 
DÜZENLİ 
GÖZ MUAYENESİ 
ÖNEMLİ!

Düzenli muayeneler sayesinde görme azlığı problemi, 
buna neden olan hastalıklar ve şaşılık erken tespit 
edilebilir. Ayrıca kapak düşüklükleri, doğuştan 
katarakt, nistagmus adı verilen istem dışı göz 
hareketlerine de bu dönemde tanı konularak tedaviye 
geçilebilir. Herhangi bir şikâyeti olmadan gelen bazı 
hastalarda kırma kusurlarına rastlanmaktadır. Bu 
kusurların hassas periyot dediğimiz 7 yaşına kadar olan 
dönemde tespit ve tedavi edilmesi göz tembelliğini 
önlemede oldukça önemlidir. Şikâyeti olan çocuk 
hangi yaşta olursa olsun pediatrik oftalmoloji alanında 
uzman hekimler tarafından muayene edilmelidir. 

0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini korumak 
için doğumdan hemen sonra, bebek 6 aylıkken, okula 
başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz 
muayenesi yapılması önemlidir.

ŞAŞILIK VE 
ÇOCUK GÖZ
SAĞLIĞI



ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞINDA
DÜNYAGÖZ FARKI

• Çocuk hastalara özel tedavi merkezi
• Uzmanlık alanı çocuk göz sağlığı olan ve binlerce vaka deneyimine    
  sahip hekimler
• Tecrübeli sağlık personelleri
• Çocuk göz hastalıklarının takip ve tedavisinde dünyanın en son teknolojiye 
  sahip tetkik cihazları
• Çocuk hastalara özel oyun odaları
• Üst düzey hijyen ve sterilizasyona sahip ameliyathaneler
• Çocuk anestezisinde uzmanlaşmış anestezi hekimleri
• FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı son jenerasyon cihazlar 
  ve tıbbi malzemeler
• Sadece kişiye özel ve tek sefer kullanılan tıbbi malzemeler

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER 
FARK EDİLDİĞİNDE BİR 
PEDİATRİK OFTALMOLOG’A
GİDİLMELİDİR!

• Gözde kayma (şaşılık)
• Takip etmeme
• Gözde kızarıklık veya sulanma
• Gözde titreme
• Bir gözü kısma ya da kapatma
• Siyah görünmesi gereken göz bebeğinde beyaz ya da puslu renk
• Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma
• Başını bir yana eğerek bakma
• Gözlerini sık sık ovuşturma
• Erken doğum
• Ailede göz tembelliği teşhisi
• Ailede göz bozukluğu



OKÜLOPLASTİ 
Oküloplasti cerrahisi; göz çevresi, göz kapakları, 
gözyaşı yolları ve orbita (göz çukuru) hastalıklarıyla 
ilgilenen branştır. 

Oküloplasti; göz çevresindeki kırışıklıkları gidermek 
için uygulanan Botoks uygulamasından, sarkmış göz 
kapaklarının doğal görünümüne kavuşturulmasına, 
göz torbalarının alınmasından protez göz ve göz içi 
tümör ameliyatlarına kadar her türlü tedavi ve estetik 

cerrahi uygulamalarını içerir. 

DÜNYAGÖZ’DE
DOĞAL
GÜZELLİĞİNİZE
KAVUŞUN!
Yaşa ve genetik etkenlere bağlı olarak yüz ve göz 
çevresinde beliren deformasyonlar, kırışıklık ve 
sarkmalar oküloplasti eğitimi almış cerrahların 
muayenesi ile tanımlanır ve tedavileri gerçekleştirilir.

Göz ve göz çevresi estetiğinde, hastanın yüzüne 

uygun doğal estetik yaklaşımlar önemlidir. Doğallığını 

yitirmiş medikal estetik uygulamaları ile düzelmeyecek 

dokulara cerrahi işlem gerekmektedir. Bu ayrımı 

yapmak tecrübe ve uzmanlık gerektirir.  Dünyagöz 

Hastaneler Grubu’ndaki oküloplasti uzmanlarımız 

kişiye gereken uygulamaları önererek doğal 

güzelleşmeyi sağlarlar.



GÖZ KAPAĞI VE GÖZ ÇEVRESİ 
ESTETİĞİ
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda uyguladığımız estetik cerrahilerin amacı 
kişiye daha sağlıklı ve doğal bir görünüm vermek, kişiyi olduğu yaşta ama çok 
daha dinç bir görünüme kavuşturmaktır. Bu sebeple göz kapağı cerrahisinin 
göz kapağı anatomisine yakın ve kozmetik cerrahi ilkelerini bilen oküloplastik 
cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir.

TEDAVİ EDİLEN GÖZ VE GÖZ 
ÇEVRESİ SORUNLARI

• Alt ve üst göz kapak düşüklüğü 
• Göz kapağı spazmları
• Göz kapağı ve çevresi enfeksiyonları
• Yüz felcine bağlı kapak bozuklukları
• Göz altı torbaları 
• Göz çevresi kırışıklıkları için botoks
• Tiroide bağlı kapak bozuklukları
• Tiroide bağlı göz çıkıklığı 
• Hareketli göz protezi
• Gözyaşı kanal tıkanıklığı



SAĞLIK
TURİZMİNDE 
TÜRKİYE’NİN
AMİRAL
GEMİSİ
Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem 
başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye 
çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, 
Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya, Gaziantep 
ve İzmir olmak üzere 12 ayrı ilde, 21 şubede; buna 
ek olarak yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, 
Gürcistan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü, Kosova’nın 
Priştine, Kırgızistan’ın Bişkek, Bosna Hersek’in 
Saraybosna, Bulgaristan’ın Haskovo ve Romanya’nın 
Bükreş şehirlerinde olmak üzere 9 ayrı noktada 
hizmet vererek marka bilinirliğini ve ulaşılabilir hizmet 
ağını yurt dışına taşımıştır.

Gözün tüm branşlarında hizmet veren deneyimli 
medikal kadrosu, kişiye özel medikal sağlık turizm 
paketleri ve VIP transfer hizmetleri ile Dünyagöz, 
göz tedavileri konusunda yabancı hastaların ülkemizi 
tercih etmesi için her türlü altyapıya sahiptir. 

Sağlık turizmi ile 160 ayrı ülkeden gelen binlerce 
hastaya ağırlıklı olarak; lazer ameliyatları, yakın ve uzak 
görme problemi bir arada olanlarda gözlük attırmak 
için Tri-fokal mercek ameliyatları, retina ameliyatları 
ve glokom tedavileri için hizmet vermektedir. Kuruluş 
döneminde belirlenen global itibar ve referans 
merkezi olma hedeflerini gerçekleştiren Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, sağlık turizminde Türkiye’nin 
lokomotifi haline gelmiştir. 



Dünyagöz Hastaneler Grubu bünyesinde 
bulunan yüksek teknolojik cihazlarımızın 
eğitimlerini hem kendi doktorlarımıza hem de 
Fellowship programı adı altında tüm dünyadan 
hastanemize eğitime gelen diğer doktorlara 
sunuyoruz. 

Ülkemizin ve bu coğrafyanın referans merkezi 
haline gelen, daha çok AR-GE, daha büyük 
araştırmalar yaparak yeni teknoloji ve yeni tedavi 
yöntemleri üretip, ihraç etmeyi hedeflemektedir.
Dünyagöz Hastaneler Grubu; profesyonelliği, 
etik anlayışı ve sektör lideri olmasının getirdiği 
sorumlulukla, hizmet süreçlerinde yüksek 
standartlara bağlı kalarak, hastaların duydukları 
güvene layık olmak için çalışmalarına tüm 
gücüyle devam etmektedir.

Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya’nın tam 
kalbinde yer almasının yanı sıra, dünya sağlık 
turizminin önemli merkezlerinden biri olmak 
konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir.

SAĞLIK TURİZMİ
PAKETLERİ

Dünyagöz Hastaneler Grubu, Avrupa’daki 
temsilcilikleri ve web sitesi üzerinden 
sağladığı online rezervasyon sistemiyle, 
Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelinin 
artmasında büyük bir rol üstlenmektedir. 
Sağlık turizmi paket program içeriği:
• Yabancı dilde hizmet (İngilizce, Rusça,    
  Arapça, Fransızca, İtalyanca, Almanca,    
  Bulgarca, Arnavutça)
• Havaalanından karşılama ve transfer hizmeti 
• Ameliyat öncesi tetkikler ve muayene 
• Ameliyat ve ameliyat sonrası kontrol
• Ameliyat sonrası için ilk ilaç temini 
• Konforlu VIP Konaklama

TÜRKİYE SAĞLIK
TURİZMİNDE HIZLA
BÜYÜYOR, DÜNYAGÖZ
VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

SAĞLIK TURİZMİ
ALTYAPISI

Dünyagöz, Türkiye’de sağlık turizminin 
gelişmesine katkıda bulunan öncü kurumlardan 
biri olarak, yurt içinin yanı sıra yurt dışında 
da hem ülkemizi hem de markasını başarıyla 
temsil ediyor. Göz tedavilerinde ilkleri sunarak, 
dünya ile eş zamanlı göz sağlığı alanındaki tüm 
yenilikleri ülkemize getiren Dünyagöz, marka 
başarısının yanı sıra; Türkiye’nin gerek sağlık 
turizmi gerekse bir tatil istikameti olarak talep 
edilir bir konuma gelmesine de büyük katkı 
sağlamaktadır. Dünyagöz profesyonel sağlık 
turizmi sistemi sayesinde vize, uçak, tatil ve 
ameliyat servislerini içeren cazip sağlık turizmi 
paketleri sunmaktadır. Bu paketlerden birini 
alarak yurt dışından gelen hastalar, en gelişmiş 
teknolojilerle tedavilerini olurken, turizm cenneti 
olan ülkemizin de tadını çıkarabilmektedir.



DÜNYANIN TERCİHİ 
DÜNYAGÖZ
Dünyagöz, ileri teknoloji ile donatılmış akıllı binalarında; miyop, hipermetrop ve astigmat
tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojilerinden, Tri∙fokal merceklerinin kullanıldığı katarakt 
ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete 
bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, 
glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda teşhis ve 
tedavi hizmeti vermektedir.

Dünyagöz’ün yurt dışı şubelerinde, bulundukları ülkenin üniversite hastanelerinden ve genel 
hastanelerinden gelen yabancı göz hekimleri de kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına bir Türk 
hastanesinde göz sağlığı hizmeti vermeyi tercih etmektedir. Yabancı hekimlerin Dünyagöz’de 
görev yapmak istemelerinin en önemli sebepleri; verilen yüksek kalitedeki sağlık hizmeti, kullanılan 
ileri teknoloji, tercih edilen ve bir branş hastanesi olmasının sağladığı kurum tecrübesi ve güvenilir 
altyapısıdır.



SAĞLIK TURİZMİNDE
YURT DIŞI PAZAR ÜLKELERİ

DÜNYAGÖZ,
160 AYRI ÜLKEDEN HER 
YIL BİNLERCE HASTAYA 
VERDİĞİ GÖZ SAĞLIĞI 
HİZMETİ İLE SAĞLIK 
TURİZMİNDE LİDER.

Güney Amerika Afrika Avustralya

AsyaAvrupaKuzey Amerika



KALİTE ÇALIŞMALARI

KALİTE POLİTİKASI

Dünyagöz Hastaneler Grubu, ISO 9001, JCI (Joint Commission International) ve Sağlık Bakanlığı 
Sağlıkta  Kalite Standartları’nın ön gördüğü şartlara uygun olarak kalite yönetim sistemini 
eksiksiz olarak, uyumlu bir şekilde yerine getirmektedir. Sürekli iyileştirmenin sağlanması ve kalite 
hedeflerine ulaşılması için ihtiyaç duyulan uygun ve kabul görmüş yöntemler, Ulusal ve Uluslararası 
standartlarda belirlenerek organizasyon ve kalite yönetim sistemine entegre edilmektedir.

• Kalite politikamızın ilk ve değişmez unsuru her koşul altında hasta memnuniyetidir. 
• Hastalardan gelen önerileri sistemli olarak takip edip iyileştirme çalışmalarımızı geliştirmek, 
• Farkı yaratan insandır ilkesi ile, çalışanlarımızın her türlü eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını takip   
  edip personel memnuniyetini sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak, dolayısıyla bu güven ve  
  mutluluğu hastalara yansıtmalarını sağlamak, 
• Hastaların vakit kaybetmeden ihtiyaç duydukları hizmeti en iyi ve doğru bilgiler eşliğinde
   almasını sağlamak,
• Toplumu, göz hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle ilgili medya yoluyla, seminer, kongre ve
  ücretsiz göz taramalarıyla bilgilendirmek, maddi imkânsızlıkları olan kişilere tedavilerinde
   yardımcı olmak,
• Oftalmoloji dalına bilgi kaynağı olabilmek için, tüm göz hekimleri ile araştırmalarımızı
   paylaşmak ve gelişimleri için gerekli olan uluslararası seminerleri hastanemizde düzenlemek,
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, JCI Akreditasyon Standartları’na uygun olarak  
  hizmetleri sürdürmek.



JCI
(Joint Commission International)

Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’de JCI (Joint Commission International) Akreditasyon 
Kalite Belgesi almaya hak kazanan ilk göz hastanesidir.  JCI, sağlık hizmeti veren kuruluşların 
standartlarını belirleyen ve denetleyen, bağımsız, uluslararası bir akreditasyon kuruluşudur. 
JCI, ABD’de yaklaşık 18.000 sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü 
JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’nun uluslararası 
alanda faaliyet gösteren bölümüdür.

JCI standartları hastanenin tüm faaliyet alanlarını bir bütün olarak ele alarak hasta bakım 
kurallarını bu temel düşünce üzerine inşa eder. Bu nedenle JCI standartları, hasta bakım kalitesi 
ve hasta güvenliği, hasta ve ailesinin hakları ile ilgili süreçlere odaklanır. Bu doğrultuda; hasta 
güvenliği, bakıma ulaşım ve bakımın devamlılığı, hasta ve yakınlarının hakları, hasta bakımı, 
güvenli ilaç kullanımı, maliyetlerin akıcılığı ve uygunluğu, insan kaynaklarının çağdaşlığı, bilgiyi 
yönetme gücü, üst yönetimle iletişim kolaylığı, toplumsal yarara verilen önem, etkin/verimli 
çalışma ve risk yönetiminde başarı v.b. kriterler göz önünde bulundurularak faaliyetler planlanır.

ISO 9001 
(International  Standardization Organization) 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını 
karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir 
kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından hastaların memnuniyet 
seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden personel memnuniyet seviyesine, süreçlerin 
etkin yönetiminden iç denetimlere kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını 
belirler.

Tüm kriterler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Dünyagöz Hastaneler Grubu, TÜV-SÜD 
tarafından her yıl denetlenerek kalite sistem belgesini yenilemektedir.

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Sistemi 

Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak, meydana gelen hasta şikayetlerinin doğru 
zamanda, doğru yöntemle ve doğru kişiler üzerinden çözümlenmesini sağlayan ISO 10002 
sistemi, Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ayrılmaz 
bir parçasıdır. Kurulan bu sistem, hasta sorgularını ele alma konusunda tutarlı bir yaklaşım 
sağlayarak eğilimleri tanımlamamıza, şikayet nedenlerini ortadan kaldırmamıza ve hastanemizin 
hizmetlerini geliştirmemize olanak sağlamaktadır.

Her yıl sistematik olarak uluslararası sertifikasyon denetiminden geçen Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.








