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T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanının Önsözü 
 
 
 
Sağlık Serbest Bölgeleri Türkiye’nin gündemine girmiş bulunuyor. 
 
Türkiye, bir yandan sağlık turizminden elde ettiği gelirleri artırmak isterken diğer yandan 
da örnek projelerle öne çıkmak istiyor. 
 
Sağlık Serbest Bölgeleri çalışması Türkiye’nin 2023 vizyonuna gayet uygun bir çalışmadır. 
Cumhuriyetimizin 100. Yılında önümüze koyduğumuz hedef 1 milyon yabancı hastanın 
tedavi ve iyileşme için ülkemize getirilmesi. 
 
Belki bu sayı şu an için çok yüksek bir sayı olarak görülebilir. Bununla birlikte Türkiye’nin 
sahip olduğu potansiyel iyi incelendiğinde bu sayının rahatlıkla sağlanabileceği 
öngörülebilir. 
 
Ayrıca sağlık serbes bölgesi kapsamında yapılacak altyapı çalışmaları ve fiziki ortam 
iyileştirmeleri önümüze koyduğumuz 2023 beklentilerini gerçekleştirmeye büyük katkı 
sağlayackatır. 
 
Sağlık Bakanlığı, sağlık serbest bölgelerinin mevcut gelişme ve ilerlemelere bir ivme 
kazandıracağına ve Türkiye sağlık turizmi kapasitesini farklı bir boyuta taşıyacağına 
inanıyoruz. 
 
Bu nedenle sağlık serbest bölgelerinin dünya genelinde gelişim ve oluşumuna yönelik bu 
projeyle hem oralardaki gelişmeleri izleme hem de buralardan elde edilecek bilgi ve 
tecrübelerin ülkemizde de kullanılabilirliğini görmek istedik. 
 
Dubai kökenli Al Ajaibeji Danışmanlık firmasıyla Türkiye kökenli Sağlık Tur firmasının 
işbirliğinde yürütülen bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
 
Dr. Dursun AYDIN 
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Araştırmacıların Önsözü 
 
Elinizdeki bu araştırmada Dünya genelinde ilk ve tek sağlık serbest bölgesi olan Dubai 
Sağlık Şehri çeşitli boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. 
 
Dubai Sağlık Şehri, öncelikli olarak bölgeden yurtdışına tedavi amacıyla giden yerli 
Arapların kendi ülkelerinde tedavi edilmesini öngörmektedir.  
 
Yedi emirlikten meydana gelen Birleşik Erap Emirliklerinin ikinci büyük emirliği olan 
Dubai Emirliği pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilklere imza atmış bir 
emirliktir. 
 
Sağlık Şehri bünyesinde yer alan 2 tam teşekküllü genel hastane ve onlarca sağlık kuruluşu 
bölgede ağır ameliyatlardan hafif ayakta müdahelelere varasıya kadar geniş bir yelpazede 
sağlık hizmeti sunmaktadır. 
 
Bununla birlikte Dubai Sağlık Şehri gelişmesini sürdürmekte ve sürekli kendisini 
yenileyerek kurucusu Dubai Emiri ve ülkenin Başbakanı Mohammed Bin raşit Al 
maktoum’un öngördüğü konuma doğru hızla yol almaya çalışmaktadır.  
 
T.C. Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine yaptığımız bu çalışmayla Türkiye’de gündemde 
olan sağlık serbest bölgelerine anlamlı bir katkı sağlamış olmayı umarız. 
 
Türkiye’nin Duba Sağlık Şehri serbest bölge oluşum ve yapısının yanı sıra şu an düşünce ya 
da tasarım aşamasında olan diğer sağlık serbest bölgeleri çalışmalarını da inceleyerek 
kendine özgün bir model tasarımlaması gerekecektir. 
 
Zira ülkelerin koşulları, ihtiyaçları, mevzuat ve yasaları ve beklentileri birbirinden farklı 
olduğu için özgün modellerin oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmakta.    
   
Dr. Saif ALJAIBEJI 
Drs. Cemal YILMAZ 
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 
 

 
 
Birleşik Arap Emirlikleri kısaltılmış ismi “BAE” ya da doğrudan “Emirlikler” olarak anılır ve 
Basra Körfezinde Arap Yarımadasının güneydoğusunda yer alır. Doğudan Umman 
Güneyden ise Suudi Arabistan ile sınırları bulunur ve ayrıca batıya doğru Katar ile kuzeye 
doğru ise İran ile deniz sınırlarını paylaşır. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri her biri soydan gelen bir emirle yönetilen (prensliklere eşit) yedi 
emirliklerden meydana gelir. Bununla birlikte ülkeyi temsilen tek bir ulusal devlet başkanı 
bulunur. BAE’yi kuran kurucu emirlikler şunlardır: Abu Dabi, Ajman, Dubai, Fujeyrah, Ras 
al-Khaimah, Şarja ve Umm al-Quwain. Başkent Abu Dabi aynı zamanda siyasi, sınaî ve 
kültürel faaliyetlerin merkezi olarak öne çıkarken Dubai ticari başkent olarak öne 
çıkmaktadır. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin siyasi sistemi 1971 yılında yapılan anayasasını temel alarak 
şekillenmiş ve birbirine girift bir şekilde bağlanmış çeşitli yönetim organları tarafından 
oluşturulmuştur. Kendi emirlikleri içinde mutlak bir güce sahip bulunan yedi monarşiden 
meydana gelen bir federasyon olarak BAE ne tam bir anayasal monarşidir ne de bir 
cumhuriyettir. Emirler kendi aralarından birini federasyonun başkanı olarak seçerler. Bu 
durum Emirliklerin monarşisel yönetim özelliğini ortadan kaldırmaz. 
 
Anayasa yalnız emirliklerin federasyonun bir üyesi olarak kendi aralarındaki ilişkiyle ilgili 
olup anayasal yönetim tarzına ilişkin hükümler ihtiva etmez. 
 
Ülkenin resmi dini İslam ve resmi dili ise Arapçadır. Bununla birlikte İngilizcede geniş 
kesimlerce konuşulan bir dil konumundadır. Ayrıca iş dünyasında en çok konuşulan bir dil 
olarak İngilizce öne çıkmaktadır. 



 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 
 

5 

 
BAE dünya genelinde petrol bakımında altıncı sırada olup Batı Asya’nın en gelişmiş 
ekonomisine sahip bulunmaktadır. Piyasa döviz kurları açısından da en büyük otuz beşinci 
ekonomi olup 48.597 Dolarlık kişi başına düşen gelir yönüyle de dünyanın en müreffeh 
ülkeleri arasında yer almaktadır. Alım gücü açısından da 15. Ülke konumunda olup Asya 
kıtasında İnsani Gelişme Endeksi açısından oldukça yüksek bir durumda bulunmakta. 
Dünya genelinde ise on üçüncü sırada yer almaktadır. BAE, IMF tarafından yüksek gelirli 
gelişmekte olan bir ülke olarak sınıflandırılmaktadır. 
 
BAE’ni toplam nüfusu 8,2 milyon olup bunun yalnız % 16,6’sı yerli iken % 23’ü diğer Arap 
ülkeleri ve İran’dan gelmektedir. Avrupalı ve Kuzey Amerikalıların oranı ise % 2’den daha 
azdır. Geriye kalan % 60 ise Güney Asya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin, Filipin ve 
Tayland’dan gelmektedir. 
 
Emirliklerin Ticari başkenti DUBAİ: 
 

 
 
Dubai nüfus açısından BAE’nin en yoğun emirliğidir. Toprak yüzölçümü açısından ise Abu 
Dabi’den sonra bölgenin ikinci büyük toprağına sahiptir. Dubai ve Abu Dabi, ülkenin 
yasamasında ulusal öneme sahip konular hakkında karar verilirken veto yetkisine iki 
önemli emirliktir. Dubai Emirliği içerisinde bulunan Dubai şehri şehri BAE’nin kuzey kıyı 
şeridinde yer almaktadır. 
 
Tarihi belgelerde Dubai isminin ilk kez 1095 yılında belirtildiği görülmekte. İlk yerleşim 
yeri olarak 1799 tarihi öne çıkmakta. Dubai, resmen 1833 yılında Şeyh Maktoum Bin Buti 
Al Maktoum tarafından kurulmuştur. O zamanlar Suudi Arabistan’da yaşayan 800 kabile 
üyesini ikna eden Şeyh Maktoum Bani Yas kabilesinden bu kişilerle birlikte Dubai Creek 
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olarak bilinen yere gelmişlerdir. 1892 yılında Birleşik Krallık (İngiltere) Dubai’yi 
himayesine almaya karar verdiğinde bu bölge Beni Yas kabilesinin himayesinde kalmaya 
devam etmiştir. Coğrafi konumu itibarıyla Dubai 20 yüzyılın başlarında önemli bir ticaret 
merkezi ve önemli bir liman olarak ortaya çıkmıştır. 
 
1966 yılında petrol keşfedilince Dubai ve Katar Emirliği “Körfez Rupisi” olarak bilinen para 
biriminin yerine eni bir para birimi oluşturmuşlardır. Petrole dayalı ekonomi hızla ağır bir 
yabancı işçi akınına uğrayarak Dubai şehrinin % 300 büyümesine ve uluslar arası petrol 
ilgisinin odağına yerleşmesine neden olmuştur. 1971 yılında İngiltere’nin bölgeyi terk 
etmesinden sonra Dubai gittikçe dünya literatürüne girmeye başlamıştır. Bu esnada Dubai 
Abu Dabi ve diğer dört emirlikle birlikte Birleşik Arap Emirliklerini meydana 
getirmişlerdir. Bunu takip eden yıllarda ise Ras al-Khaimah federasyona katılırken Katar ve 
Bahreyn bağımsız uluslar olarak kalmayı tercih etmişlerdir. 1973 yılında Katar ile daha 
önce kuruluna para biriminden ayrılanarak tüm Birleşik Arap Emirliklerinde geçerli olmak 
üzere BAE Dirhemi hayata geçirilmiştir. 
 
1979 yılında Jebel Ali çevresinde bir serbest bölge oluşturularak yabancı şirketlerin kısıtsız 
olarak ithalata yapmalarına ve aynı şekilde kısıtsız olarak sermaye nakletmelerine olanak 
sağlanmıştır. 1990 yılında meydana gelen Körfez savaşı şehrin üzerinde olumsuz bir etki 
meydana getirmiş, mudiler paralarını, iş adamları ise ticari mallarını geri çekmişlerdir. 
Siyasi iklimin değişmesiyle birlikte şehir yeniden kendisini toparlamış ve büyümeye devam 
etmiştir. 
Bugün Dubai Şehri küresel bir şehir ve ticaret üssü olarak öne çıkmıştır. Dubai ekonomisi 
petrol endüstrisi üzerine kurulmuş olmakla birlikte bugün Emirliklerin İş Modelinin 
ekonomiyi yönlendirdiğini ve aynen Batı ülkelerinde olduğu gibi ana girdilerinin turizm, 
emlak ve mali hizmetlerden oluştuğunu görmekteyiz. 
 
Pek çok yenilikçi büyük konstrüksiyon projeleri ve spor etkinlikleri nedeniyle Dubai tüm 
dünyanın dikkatini üzerine toplamayı başarmış durumda. Artan bu ilgi, büyük iş gücünü 
oluşturan Güney Asyalı işçilerin özlük haklarını ve insan haklarına yönelik soru ve 
sorgulamaları da beraberinde getirmeye başlamış bulunuyor. Bugün Dubai’de yaşayan 
toplam nüfusun yarısını Hintliler oluşturmakta. 
 
2007’den 2010’a kadar devam eden mali piyasalardaki krizler nedeniyle 2008 ve 2009 
yıllarında dünya ekonomilerinde meydana gelen büyük çöküşler sonucunda Dubai emlak 
piyasasında büyük gerilemeler ortaya çıkmıştır. 
 
Yabancı nakit paranın emirliklere akışını korumak için Dubai Hükümeti yönetim 
stratejisinin önemli bir bölümü olarak Turizmi desteklemektedir. Bu bağlamda geniş 
alışveriş imkânlarının yanı sıra sahip olduğu diğer eski ve modern atraksiyonlar Dubai 
turizminin caziplikleri arasında yer almaktadır. 
 
Dubai 2010 itibarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen sekizinci şehrini oluşturmakta. 2011 
yılında Dubai’ye gelen turist sayısı 8 milyonu aşmış olup 2015 yılında bu sayının 15 milyon 
turiste ulaşması öngörülmekte. 
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Dubai, “Ortadoğu’nun Alışveriş Merkezi” olarak anılmakta. Yalnız Dubai’de 70’ten fazla 
alışveriş merkezi bulunmakta olup dünyanın en büyük alışveriş merkezi “Dubai Mall” 
burada bulunmaktadır. Şehir bölge ülkelerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika ve Hint 
Yarımadası gibi uzak bölge ve yerlerden de oldukça fazla turist almakta. Butikler, bazı 
elektronik dükkanlar, mağazalar ve süper marketler sabit fiyatlarla çalışırken diğer 
outletlerin çoğu pazarlık yoluyla işlerini yürütmekteler. 
 
Dubai ayrıca Dubai Deresinin “Creek” her iki yakasında yer alan pazarlarıyla da meşhurdur. 
Geleneksel olarak uzak doğudan, Çin’den, Sri Lanka’dan ve Hindistan’dan gelen gemiler 
(yelkenliler) yüklerini bu pazarlara boşaltmakta ve bu mallar üzerinde iskeleye bitişik 
Pazar yerlerinde çeşitli pazarlıklar yapılmakta. Pek çok butik ve mücevher mağazalarını 
şehrin içerisinde de görmek mümkündür. Dubai “Altın Şehri” olarak ta anılır ve Deira 
evlerinde bulunan Altın Pazarında 250 civarında perakende altın mağazası bulunur. Dubai 
Uluslararası Havalimanında bulunan Dubai Gümrüksüz Satış Mağazalarında havaalanını 
kullanan uluslar arası yolculara ticari hizmetler sunulur. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Sistemi: 
 
Ekonomik yönden gelişmenin hızlı olduğu dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri sağlık 
hizmetleri seviyesini yükseltmek için büyük yatırım ve iyileştirme programlarını 
uygulamaya koymuştur. BAE verilerine göre 1996 ile 2003 yılı arasında sağlık bakım 
giderleri toplamı 436 milyon Dolara ulaşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2004 
yılında toplan sağlık bakım giderleri gayri safi yurtiçi hâsılanın % 2,9’unu oluşturmakta ve 
kişi başına sağlık harcamaları ise 497 Dolar tutarında bulunmakta. Birleşik Arap 
Emirliklerinde sunulan sağlık hizmetleri yalnız BAE yurttaşları için ücretsiz olup diğerleri 
için paralı bulunmaktadır. 
 
BAE’de sağlık sorunları arasında kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm sebebi olup 
toplam ölümlerin yüzde 28’i bundan kaynaklanmaktadır. Diğer önemli ölüm nedenleri ise 
kazalar, yaralanmalar, maligniteler ve kongenital anomalilerdir. 
 
BAE sağlık sistemi bünyesinde şu an 40 kamu hastanesi bulunmakta 1970 yılında ise yalnız 
7 kamu hastanesi bulunmakta idi. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık bakanlığı, 7 emirlikte hastane, tıp merkezleri ve bir travma 
merkezi olmak üzere çeşitli alanlarda sağlık altyapısını geliştirmek amacıyla multi milyon 
Dolarlarla ifade edilen bir program başlatmış bulunuyor. Bu bağlamda Abu Dabi’de 143 
yatak kapasiteli bir genel hastane, bir travma merkezi ve BAE’de ilk evde bakım programı 
hayata geçirilmiştir. Ciddi tıbbi tedavi için yurtdışına giden yerli BAE yurttaşlarını çekmek 
için Dubai, bir Sağlık Şehri kurmuş bulunuyor. Bu sağlık şehri içerisinde uluslar arası 
standartlarda gelişmiş özel sağlık hizmetlerinin yanı sıra akademik tıp eğitim merkezide 
yer almakta. 
 
Abu Dabi Emirliği 2006 yılı itibarıyla tüm Abu Dabi mukimlerini kapsayacak şekilde 
kapsamlı bir sağlık programını uygulamaya koymuştur. Buna göre işverenler tüm 
çalışanların sağlık giderlerini karşılamakla yükümlü tutulmakta. 2007’den önce kamuya ait 
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sağlık bakım kurumları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte iken 
2007 yılında yeniden yapılanma çerçevesinde yetki ve sorumlulukların dağılımı şu şekilde 
yapılmıştır: 

 Abu Dabi Sağlık Otoritesi – Kısa adı HAAD olan (Health Authority Abu Dabi) bu 
kurum sağlık bakım sektörünün idaresinden ve Abu Dabi sağlık politikasının 
geliştirilmesinden sorumludur. 

 Abu Dabi Sağlık Hizmetleri Şirketi – Kısa adı SEHA olan (Abu Dhabi Health Services 
Company) bu kurum Abu Dabi’de kamuya ait sağlık bakım kurumlarının 
idaresinden sorumludur.  Mevcut durumda SEHA, 57 adet Birinci Basamak Sağlık 
Merkezi, 13 Hastane, 3 Yetişkin ve Çocuk Sağlık Merkezi, 3 Diş İhtisas Merkezi, 1 
Otizm Merkezi, 5 adet Rehabilitasyon, Kan Bankası ve Herbal Merkez gibi ihtisas 
merkezini idare etmektedir. Tüm hastaneler, Johns Hopkins Medicine, Cleveland 
Clinic ve Viyena Tıp Üniversitesi gibi Kamu Özel Ortaklığı kapsamında oluşturulan 
uluslar arası sağlık sunucuları tarafından idare edilmektedir. 

 Ulusal Sağlık Sigorta Şirketi – Kısa adı DAMAN olan bu şirket BAE yurttaşları için 
zorunlu olan sağlık sigortası ve çalışanlar için sübvansiyonlu sağlık sigortası 
planının uygulamaya konmasından sorumludur. 
 

Dubai Emirliği: Dubai Sağlık Otoritesi (DHA): Dubai Emirliğinde kamu ve özel sektör 
sağlık bakım kurumlarının idaresinden sorumludur. 
 
Sağlık Bakanlığı (MOH): Şarja, Ajman ve Kuzey Emirliklilerinin geri kalan kısmıyla 
Dubai’de ki Al Baraha Hastanesi ve Al Amal Psikiyatri Hastanesi gibi cüzi kurumların 
idaresinden sorumludur. 
 
Dubai Sağlık Hizmetleri Şehri Otoritesi: Kısa adı DHCCA (Dubai Health Care City 
Authority) bu kurum 2002 yılında kurulan Dubai Sağlık Şehrinin idaresinden sorumludur. 
Dubai Sağlık Şehri yüksek kaliteli ve hasta odaklı hizmet gereksinimlerini karşılamak üzere 
hayata geçirilmiş dünyanın ilk sağlık serbest bölgesidir. 
 
Dünya Bankası Dubai ve Abu Dabi’yi, Ürdün’den sonra bölgede en popüler 2ci ve 3cü tıp 
turizmi cazibe merkezi olarak sıralamıştır. 
 
Birleşik Arap Emirliklerinde Serbest Bölgeler: 
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Serbest Bölgeler, Birleşik Arap Emirliklerinde hakkında çok konuşulan iş özgürlüğü 
kapsamında yatırımcı ve iş adamlarına amaçlarını gerçekleştirebilmelerine destek olmak 
amacıyla kurgulanmışlardır. İlk serbest bölge 1979 yılında Jebel Ali Serbest Bölgesi adı 
altında kurulan ve kısa adı JAFZA olan (Jebel Ali free Zone) serbest bölgedir. 
 
Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan serbest bölgeler: 

1. Masdar Şehri (Masdar City) 
2. Abu Dabi Limanlar Şirketi (Abu Dhabi Ports Company) 
3. Abu Dabi Havalimanı Serbest Bölgesi (Abu Dhabi Airport Free Zone) 
4. Halife Sınai Bölgesi (Khalifa Industrial Zone) 
5. ZonesCorp 
6. twofour54 
7. Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (Dubai Airport Freezone) 
8. Dubai Silikon Vahası (Dubai Silicon Oasis) 
9. Jebel Ali Serbest Bölgesi (Jebel Ali Free Zone) 
10. Dubai Muhtelif Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Center) 
11. Dubai İnternet Şehri (Dubai Internet City) 
12. Dubai Medya Şehri (Dubai Media City) 
13. Dubai Stüdyo Şehri (Dubai Studio City) 
14. Dubai Akademik Şehri (Dubai Academic City) 
15. Dubai Bilgi Köyü (Dubai Knowledge Village) 
16. Dubai Dış Kaynak (Outsoruce) Bölgesi (Dubai Outsource Zone) 
17. Enpark 
18. Uluslararası Medya Üretim Bölgesi (Intl Media Production Zone) 
19. Dubai Biyoteknoloji Araştırma Parkı (Dubai Biotech Research Park) 
20. Dubai Araba Bölgesi (Dubai Auto Zone) 
21. Altın ve Mücevher Parkı (Gold and Diamond Park) 
22. Dubai Sağlık Şehri (Dubai Health Care City) 
23. Dubai Uluslararası Finans Merkezi (Dubai Intl Financial Centre) 
24. Dubai Lojistik Şehri (Dubai Logistics City) 
25. Dubai Denizcilik Şehri (Dubai Maritime City) 
26. Dubai Çiçek Merkezi (Dubai Flower Centre) 
27. Uluslararası İnsani Şehir (Intl Humanitarian City) 
28. Şarja Havalimanı Serbest Bölgesi (Sharjah Airport Free Zone) 
29. Hamriya Serbest Bölgesi (Hamriyah Free Zone) 
30. Ahmed Bin Raşit Serbest Bölgesi (Ahmed Bin Rashid FZ) 
31. Ajman Serbest Bölge otoritesi (Ajman Free Zone Authority) 
32. Ras al-Khaimah Otoritesi (RAK Investment Authority) 
33. Ras al-Khaimah Serbest Bölgesi (RAK Free Zone) 
34. Ras al-Khaimah Denizcilik Şehri (RAK Maritime City) 
35. Fujeyra Serbest Bölgesi (Fujairah Free Zone) 
36. Fujeyra Yaratıcılık Şehri (Fujairah Creative City) 

 
Birleşik Arap Emirlikleri, yabancı yatırımcı ve iş adamlarını çekmek için serbest bölgeler 
kurulması hususunda oldukça uzun bir geçmişe sahip bulunuyor. Jebel Ali Serbest 
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Bölgesinden (JAFZ) RAK Serbest Bölgesi ve Abu Dabi Halife Sınai Serbest Bölgesine kadar 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde serbest bölgeler, ticari yararlar ve yakınlık gibi artıları 
kullanmak isteyen yabancı şirketleri çekerek büyüdü. 
 
Dünya standartlarında altyapılara erişim kolaylığı serbest bölge şirketlerinin gerek 
bölgesel gerekse uluslararası alanda büyümelerine ve bu şirketlerin Birleşik Arap 
Emirliklerini küresel lojistik güç aracılığında üs olarak seçmelerine neden oldu. 
Jebel Ali Serbest Bölgesi, Birleşik Arap Emirliklerinin ve bölgenin ilk serbest bölgesi olarak 
1985 yılında açıldı ve yıllar içerisinde rakip serbest bölgelerin takip ettiği bir şablon, 
BAE’nin en çok kazandıran lojistik sektörünün belkemiği konumuna ulaştı. Bununla birlikte 
Jebel Ali Serbest Bölgesi ilk başladığında şimdi olduğu gibi ekonomik yönden çok başarılı 
değildi. 
 
1970lerin başında, merhum yönetici ekselans Şeyh Raşit Bin Sait Al Maktoum Jebel Ali’de 
yeni bir yerleşkenin yapılacağını ilan etti. Şeyhin öngördükleri bir kent, deniz limanı ve 
havalimanı olup bunları yaparak kendi emirliğinde sınai bir bölgenin geliştirilmesini 
düşünüyordu. Zira Birleşik Arap Emirlikleri 2 Aralık 1971 yılında kuruluşundan sonra hala 
siyasi bir akıntı içerisinde bulunuyordu. Şeyh Raşit, Jebel Ali Yeni Kentinin Birleşik Arap 
Emirliklerinin başkenti olmasını umuyor ve ilk anayasasında da bunu düşlüyordu. Siyasi 
değişik rüzgarların estiği o dönemde geniş kesimlerce böyle bir yerin inşasının gereksiz 
olduğu yönünde bir kanaat oluşsa da Jebel Ali Limanı uygulamaya kondu. 
 
1976 yılında başlayana inşaat çalışmaları sonucunda Jebel Ali Limanı 1979 yılında açıldı. 
Ülkede bir ilk olan Jebel Ali Serbest Bölgesi yeni düzenleme ve teşvik kıstaslarını da 
beraberinde getirdi. Burasının hızlı büyümesi diğer emirliklere de ekonomik açıdan bir 
ilham kaynağı oluşturarak her birinin yatırımları çekmek için kendi serbest bölgelerini 
kurmalarına yol açtı. 
 
Serbest bölgeler BAE ekonomisi üzerinde derin etkiler meydana getirmiş olup şu anda 
12.000 şirket bu serbest bölgelerde faaliyetlerini sürdürmekteler. 
 
BAE serbest bölgelerinde faaliyete başlayan şirketlere sunulan yararları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

1. Yabancılara 100% mülkiyet hakkının tanınması 
2. Sermaye ve karların % 100 dışarı çıkarılabilmesi 
3. Fonların 100% transferlerinin yapılabilmesi 
4. İthalat ve ihracat harçlarından 100% muafiyet 
5. Serbest bölgelerde şirket kurmak serbest bölge dışında şirket kurmaktan daha kolay 
6. Ucuz iş gücü ve koyla işçi tedarik süreçleri 
7. 25 yıl lease opsiyonu, depolama tesisleri, üretim ve montaj için alan tahsis imkanı. 

 
Serbest bölge şirketleri doğrudan BAE içerisinde ticaret yapamaz. Serbest bölgede kurulan 
bir şirket yalnız yerel olarak kurulan bir şirket tarafından ticari faaliyet yürütebilir. Yerel 
ticari faaliyet yürütülmesi durumunda % 5 gümrük harcı ödenir. 
 
Dubai Sağlık Şehri: 
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Sağlığa Öncelik Veren Şehir: 
 
Dinamik bir sağlık tüm dünyada aileler ve bireyler için ortak bir kaygı olup bunun önemi 
sağlık sektöründe görülen uluslar arası gelişmelerle de ispatlanmaktadır. Tıbbi 
mükemmellik için dünya klasmanında bir merkeze olan ihtiyaç bölge ülkelerinde büyük bir 
kapasiteyi oluşturmakta. Birleşik Arap Emirliklerinin ikinci büyük emirliği olan Dubai bu 
türden faaliyetleri için iyi bir tercih olup başarılı yenilikçi projelerin geliştirilmesinde 
stratejik bir yer konumundadır. 
 
Dubai, neredeyse suçun olmadığı toleranslı bir toplumda eşsiz bir yaşam kalitesi 
sunmaktadır; dünya ölçütlerinde oteller, spor ve dinlence, eğlence ve alışveriş tesisleri 
Dubai’yi yaşamak ve çalışmayı birleştirme açısından ideal bir yer haline getirmekte. 
Bölgede yüksek kalitede bütünleşmiş bir sağlık hizmetine olan gereksinimi karşılamak 
amacıyla ekselans Şeyh Muhammed Bin Raşit Al Maktoum tarafından 2002 yılında Dubai 
Sağlık Şehri (DHCC) hayat geçirilmiştir. 
 
Bugün Dubai Sağlık Şehri JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilen 2 
hastaneye ve 90 ayakta tedavi kliniğine, teşhis laboratuarlarına, 2.500 ruhsatlı sağlık 
profesyonellerine ve pek çok ilintili sağlık ve perakende işlere ev sahipliği yapmaktadır. 
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Vizyon & Misyon 
 
Dubai Sağlık Şehri, kalite tercihinin yanı sıra klinik ve refah hizmetleri ile tıbbi eğitim ve 
araştırma mükemmelliğinin entegre bir merkezi olmayı hedeflemekte. Dubai Sağlık 
Şehrinin misyonu, bilgiyle donatılmış düzenleyici bir çerçeve içerisinde sağlık sunumu, 
eğitim ve araştırma hizmet sunumunda bir platform görevi üstlenmektedir. Biz, insanların 
yaşamlarını iyileştirmek ve ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürekli 
sağlık sunumunda ön cephede uğraşı veriyoruz. 
 
Yerleşke 
 
Dubai Sağlık Şehri Dubai’nin merkezinde yer almakta ve Dubai Uluslar arası Havalimanına 
yalnızca 4 km mesafede bulunmakta. Yürüme mesafesinde pek çok uluslar arası önde gelen 
oteller, alış veriş merkezleri, eğlence yerleri ve restoranlar ziyaretçilerin tercihine amade 
durumdadırlar. Dubai Sağlık Şehrine Abu Dabi ve Al-Ain’den Şeyh Zaid Yolu kullanılarak 
ulaşılabilir. Metro ile de hastalar, aileler ve görevliler için özel “Dubai Sağlık Şehri 
İstasyonu” durağında inilerek kolayca erişim sağlanabilir. 
 
İki Kümelenme, Bir Destinasyon 
 
Dubai Sağlık Şehri dünyanın ilk sağlık serbesti bölgesi olup iki birbirini tamamlayan 
kümelenmeden meydana gelmektedir: Tıbbi Küme ve Sağlıklı Yaşam Kümesi. Tıbbi 
kümelenme acil bakım hizmetleri üzerine yoğunlaşmakta ve 4,1 milyon kademdir. Sağlıklı 
Yaşam Kümesi 19 milyon kadem alanı kapsamakta ve Dubai Sağlık Şehri sağlık hizmetlerini 
kesintiye uğratmadan hastaneleri, ayakta tedavi kliniklerini, lüks sudan gelen sağlık 
rezortlarını ve tüm Sağlıklı Yaşam hizmetleri yelpazesini içermektedir. 

 
 
 
Aşama I: Tıbbi Kümelenme 
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Konvansiyonel Tıbbi Hizmetler: 
 
Dubai Sağlık Şehri (DHCC) gayet uygun bir ortamda kümelenen tıbbi hizmetlere ev 
sahipliği yapmaktadır. Hekim ofisleri, günübirlik cerrahi merkezleri, genel hastaneler, 
ihtisas hastaneleri, rehabilitasyon ve uzun dönem bakım tesisleri, hospis ve teşhis 
laboratuarları bir araya getirilerek uluslar arası ölçütlerde teşhis ve tedavi hizmetleri 
yapmaları sağlanmaktadır. 
 
Dubai Sağlık Şehri (DHCC) ayakta tedavi tesisleri, sağlık bakım, ticari ofisler ve perakende 
hizmetler için ultra modern bir yerleşim yeridir. İbni Sina Tıp Yerleşkesi en son radyoloji ve 
MRI teknolojileri kullanan laboratuarları barındırmakta. Al Razi Tıp Yerleşkesi analitik ve 
teşhis laboratuar ve cerrahi suitleri ile tam teşekküllü ayakta tedavi hizmetleri 
sunmaktadır. 
 
Alternatif Tıp 
 
Bütünsel tıbba olan gereksinimin artmasıyla birlikte Dubai Sağlık Şehri akupuntur, 
kayropraktik hizmetler ve osteopati gibi alternatif tıbbi hizmetler de sunmaktadır. 
Bu tercih, tıbbi check-up, alternatif tedaviler veya tıbbi denetimli sağlık programları arayan 
işletme yöneticilerine ve sağlık turistlerine büyük kolaylıklar sağlamakta. 
Uzun hizmet listeleri ayrıca fizik tedavi, sıkı diyet ve idman ve belirli bölgesel rahatsızlıklar 
temelinde özel istişareleri de içerir. 
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Sağlık Eğitimi ve Araştırma 
 
Tıbbi kümelenme tıbbi, diş, hemşirelik ve ilgili sağlık okullarını bünyesinde barındırmakta. 
Bu okullar Sürekli Tıbbi Eğitim (Continous Medical Education – CME) kurs ve lisansüst 
eğitim sunmaktadır. Bu kümenin hedefleri arasında ayrıca dünya ölçütlerinde bir araştırma 
altyapısının kurulması da yer almaktadır. 
Bu alanda öncü kuruluşlardan birisi Dubai 
Harvard Tıbbi Araştırmalar Vakfı olup bu Vakıf 
bölgesel önem arz eden temel bilimsel araştırma 
altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir.  Buna 
ilaveten Dubai Sağlık Şehri (DHCC) Boston 
Üniversitesi Diş Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
oluşturmak amacıyla Boston Üniversitesi ile 
birlikte bir ortaklık gerçekleştirmiştir. 

 
Sağlık Ticari Hizmetleri 
 
Konvansiyonel tıbbi hizmetleri bir dizi teşhis laboratuarları, eczaneler, tıbbi teçhizat 
şirketleri, sağlık temin şirketleri, sağlık danışmanlık şirketleri ve ilaç şirketlerinden 
meydana gelmekte. 
 
Destek Hizmetleri 
 
Tıbbi Kümelenme, etkileyici bir hizmet yelpazesine sahip bulunmakta. Burada belki de en 
önemlisi Dubai Sağlık Şehrinin (DHCC) vize ve diğer devletle ilgili resmi evraklar için tek 
gişe hizmetlerini sunarak sağlık turistlerinin işlerini kolaylaştırması. 
 
Müşteri ve ziyaretçilerin memnuniyetlerini sağlayacak geniş bir perakende, yiyecek ve 
içecek mağaza zincirleri şehir içerisinde rahatlıkla bulunabilmekte. Azami rahatlığı temin 
edebilmek için beş yıldızlı oteller hasta ailelerine, personele, ziyaretçi doktorlara ve 
öğrencilere pek çok alanda hizmet sunmaktadır. 
 
Aşama II: Sağlıklı Yaşam Kümelenmesi 

 



 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 
 

15 

 
Hastaneler: Tıbbi kümelenme kapsamında geliştirilen tıbbi hizmetler yelpazesini 
tamamlamak amacıyla bu alanda önemli bir yer tutan Sağlıklı Yaşam Kümelenmesi 
planlanarak burada bulunan hastanelerin dünya standartlarında sunduğu hizmetlerin 
tamamlayıcısı olması hedeflenmekte. Böylece Dubai Sağlık Şehrinin bakım sürekliliğini 
sağlamada entegre bir yapı hayata geçirilmiş olmakta. 
 
Ayakta Tedavi Klinikleri: Sağlıklı Yaşam Kümelenmesi ayrıca ihtisas klinikleri ve günlük 
cerrahi merkezleri gibi kapsamlı bir dizi kuruluşu barındırması söz konusu olmakta ve bu 
klinikler genel tasarıma entegre edilerek gelişmiş teknoloji kullanacak ve ihtisaslaşmış 
sağlık tesislerinin gereksinimlerine cevap verecektir. 
 
Dubai Sağlıklı Yaşam Rezortu (Dubai Wellness Resort):  Dubai Sağlıklı Yaşam Rezortu, 
sağlıklı yaşam, koruyucu, önleyici ve bütünleştirici tıpla birlikte bölgede sağlıklı yaşam 
hizmetlerini sunan öncü bir yerleşke olmayı hedeflemekte. Bu prestijli rezort hastalıkların 
önlenmesinde yenilikçi teknikler uygulamak suretiyle entegre mükemmel tıbbi 
merkezlerde Batılı, Doğulu ve Arap asıllı en iyi hekimler tarafından sağlık hizmetleri 
sunulan bir altyapıyı hayata geçirmiş olacaktır. Dubai Sağlıklı Yaşam Rezortu, şu an 
beklemede olan 2. Aşama için planlanmış bulunuyor. 
 

 
 
Sağlıklı Yaşam Rezortunun sundukları: 
• Önleyici ve Bütünleşik Bir Tıp Merkezi 
• Bir Gençleştirme Merkezi – Kozmeti Cerrahi & Yaşlanma Karşıtı 
• Aktif Yaşam Merkezi – Spor Tıbbı 
• Sağlıklı Yaşam Rezidansları – Kentsel Sudan Gelen Sağlık Villaları ve Spadominiumlar 
• Sağlıklı Yaşam Ürünleri – Organik Yiyecekler, LOHAS (Sağlık ve Sürdürülebilir Yaşam 
Stilleri) Ürünleri 
• Butik Otel – Sağlıklı & Lüks Kaçamaklar 
• Sürdürülebilir Çevre 
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Dubai Sağlıklı Yaşam rezortları tasarımda, enerji ve su tüketiminde, yenilenmede, atık 
azaltımında ve karbon nötral gelişiminde çevre dostu bir yaklaşımı uygulamaya koymayı 
planlamakta. 
 
• Sürdürülebilir tasarım ve Site Gelişimi 
• Su Tasarrufu ve Yeniden Kullanımı 
• Enerji Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji 
• Çevre Dostu Malzeme Seçimis 
• Dahili Çevresel Kalite 
• Sıfır Karbon Ayak İzi 
• Önemli Ölçüde Sera Gazlarının Azaltılması 
 
Bütünleşik Tıp Merkezi, bütünleşik tıp ve 
kapsamlı sağlık hizmetleri alanında önde 
gelen bir merkez olmayı şu alanlarda kaliteli 
hizmetler sunmayı hedeflemektedir: 
Allopati, Homeopati, Osteopati, Çin tıbbı, 
Ayurveda ve Unani tıp. 

Gençleştirme Merkezi kozmetik 
tedavilerde geniş bir alanda kozmetik 
müdahale türlerini artırmayı hedeflemekte. 
Dubai Sağlıklı Yaşam Rezortu Dubai Sağlık 
Şehri ile işbirliği içerisinde önde gelen bir 
kozmetik merkez kurmak amacıyla tüm 
dünyadan tanınmış plastik cerrah ve 
dermatologlarla işbirliği yapmayı 
amaçlamakta. 
 
 

 
 
Sağlık Eğitim ve Araştırmaları 
 

A. Mohammed Bin Raşid Al Maktoum Akademik Tıp Merkezi 
 

Mohammed Bin Raşid Al Maktoum Akademik Tıp Merkezi (The Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum Academic Medical Center MBRM-AMC) Dubai Sağlık Merkezinin akademik ve 
araştırma konlunu meydana getirmekte olup aşağıdaki ana unsurları bulundurur: 

a) Üniversite Hastanesi 
b) Khalaf Al Habtoor Tıbbi Simülasyon Merkezi 
c) Dubai Harvard Tıbbi Araştırmalar Vakfı 
d) Al Maktoum Harvard Tıp Kütüphanesi 
e) Boston Üniversitesi Dubai Dişçilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü 
f) Boston Üniversitesi Dubai Diş Sağlığı Merkezi 

 
B. Universite Hastanesi – YAPIM AŞAMASINDA 
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Üniversite Hastanesi, klinik 
ve sağlıklı yaşam 
hizmetlerinde ve tıbbi 
eğitim ve araştırmalarda 
Dubai Sağlık Şehri 
bünyesinde bütünleşik 
mükemmel bir klinik 
konumuna ulaşmak 
suretiyle uluslar arası 
pozisyonunun 
güçlendirmek istemektedir. 
Tamamlandığı takdirde 
Üniversite Hastanesi, 
Dubai, BAE ve bölgeyi 
etkileyecek bir sağlık 
yönetiminde uzmanlık 
programları da sunacaktır. 
 

 

Ortadoğuda sağlık turizmi alanında yeni kriterler koyan 400 yatak kapasiteli Üniversite 
Hastanesi disiplinler arası bakım uygulamasını hayata geçirmek suretiyle benzersiz 
özellikleri klinik potansiyele dâhil etmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda elektronik tıbbi ve sağlık 
kayıtlarıyla desteklenen mükemmel bir sağlık bilgi sistemi ve gelişmiş teknolojili girift 
uzmanlıklar zikredilebilir.         
 

C. Khalaf Al Habtoor Tıbbi Simülasyon Merkezi – YAPIM AŞAMASINDA 
 
Khalaf Al Habtoor Tıbbi Simülasyon Merkezi bölgede kendi türünde ilk eğitim tesisi 
olacaktır.  Bu mükemmel tesis aşağıda yer alanları da içeren otantik bir eğitim muhiti 
olacaktır: 
• Ameliyat odaları ve yoğun bakım birimi.  
• Yoğun bakım birimi/PACU/Patient bakım odaları 
• Araba kazası için bir hastane öncesi eğitim teisisi, bir yapay helikopter ve bir ambülans 
• Her simülasyon alanı için bireysel izleme odası  
• Özel durumlara yönelik olarak karar alabilmek ve nazari bilgileri uygulamak için mikro 
simülasyon bölümü  
• Havayolu yönetimi ve merkezi hat yerleştirme teknikleri gibi özel becerileri uygulamak 
için kısmi eğitim görevlileri   
• Laparoskopk cerrahi ve bronkoskopi gibi oldukça karmaşık müdahalelerle ilgili eğitimler 
için sanal gerçeklik simülatörleri  
• İnsan Hasta Simülatörleri (Human Patient Simulators (HPS): Bu gelişmiş mankenler sözlü 
iletişim kurm kapasitesine sahip bulunmakta, psikolojik durumlarını gerçekçi ifade 
edebilmekte (tansiyon pnömotoraks, anjiyoödem) ve ilaç ve tedaviye etkin cevap 
verebilmekte.  
 
Dubai Sağlık Şehri’nde Sunulan Sağlık Hizmetleri 
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Hasta odaklı bakıma yönelik ortak paylaşılan hedeflerde birleşen oldukça meşhur 
kuruluşlar tarafından oluşturulan çözüm ortakları listesi sürekli artmaktadır. Bu yerler 
sağlık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmakta ve profesyonellerden meydana gelen bir 
topluluğu da beslemekte.    
 
Dubai Sağlık Şehri, bölgede gerçek dünya standartlarında sağlık hizmetleri sunmak 
amacıyla önde gelen akademik tıbbi kurumlar ve seçkin sağlık organizasyonlarının 
tecrübelerini birleştirerek tam teşekküllü bir altyapıya ve gerekli kaynaklara sahip 
bulunmaktadır.      
 
Dubai Sağlık Şehri topluluğu geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Sunulan bu hizmetler 
şu ihtisasları kapsamaktadır: 
Estetik | Allerji ve İmmünoloji | Anatomik ve Klinik Patoloji| Anesteziyoloji| Ayurveda | 
Kanser İmmünoterapi| Kalp ve Damar Hastalıkları| Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi | 
Kayroprakti | Klinik Kardiyak Elektrofizyoloji | Danışmanlık | Kritik Durumlar Bakım Tıbbı| 
Diş Hijyenisti | Dermatoloji | Diagnostik Radyoloji | Acil Tıp | Endokrinoloji, Diyabet ve 
Metabolizma | Endodonti | Endoskopi | Alie Hekimliği | Gastroenteroloji | Genel Diş 
Hekimliği | Genel Tıp | Genel Cerrahi | Jinekolojik Onkoloji | Hematoloji | Homeopati | İç 
Hastalıkları | Girişimsel Kardiyoloji | Maternal-Fetal Tıp | Tıbbi Laboratuar Hizmetleri | 
Tıbbi Onkoloji | Mikrobiyoloji (Tıp) | Ebe | Natüropati | Yenidoğan-Perinatal Tıp | Nefroloji| 
Sinir Cerrahisi | Nöroloji | Beslenme | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Meslek Hastalıkları | 
Mesleki Terapist | Göz Hastalıkları | Optometri | Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi | 
Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi | Ortopedik Cerrahi | Ortopedik Spor Hekimliği | Ortez 
ve Protezleri | Osteopati| Kulak Burun Boğaz (KBB) | Ağrı Tıbbı | Pediatrik Diş Hekimliği | 
Pediatrik Göğüs Hastalıkları | Pediatrik Rehabilitasyon Tıbbı | Çocuk Cerrahisi |Çocuk 
Sağlığı | Pediatrik Nörolojisi | Periodontoloji | Fizik Tedavi | Plastik Cerrahi | Pedikürcülük | 
Protetik Diş Tedavisi | Psikiyatri | Psikoloji | Akciğer Hastalığı | Radyasyon Onkolojisi | 
Üreme Endokrinolojisi / Kısırlık | Romatizma | Uyku Tıbbı | Konuşma Dil Patolojisi | Tedavi 
Masajı| Göğüs Cerrahisi | Geleneksel Çin Tıbbı | Geleneksel Çin Tıbbı-Akupunktur | Üroloji | 
Vasküler ve Girişimsel Radyoloji | Damar Cerrahisi. 
 
Mükemmelliyet Kümelenmesi: Kozmetik Tedavi, Dermatoloji ve Saç Ekimi 
 

 Yalnız 2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 10 milyondan fazla cerrahi ve 
cerrahi olmayan kozmetik müdahaleler yapılmış bulunuyor. Bunlardan cerrahi 
olanları % 17 civarında iken cerrahi olmayanlar ise % 83 civarında bulunmaktadır. 

 Şu an küresel kozmetik cerrahi pazarı 30 milyar Dolar’ı aşmış olup bu meblağ her yıl 
% 25 artmaktadır. 

 Dubai, kadın ve erkeklerde cilt gençleştirme, vücut şekillendirme, saç bakımı ve yüz 
gençleştirmede dünyanın önde gelen pazarlarından birini meydana getirmekte. 

 Kozmetik, cilt ve saç uzmanlıklarında geniş bir hizmet yelpazesini Dubai Sağlık 
Şehrinde bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Dubai Sağlık Şehri’nde akredite Amerikan 
Kozmetik Cerrahi Akademi Hastanesi’de hizmet sunmaktadır.  

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Endokrinoloji ve Kilo Yönetimi 
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 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) verilerine göre dünya genelinde 220 milyondan 

fazla kişi diyabet hastalığından muzdarip bulunmakta. 
 Teşhis ve tedavi edilmediği takdirde diyabet hastalığı çok ciddi durumlara sebebiyet 

verebilir. Uzvun kesilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre 2005 ile 2030 arasında diyabet hastalarının sayısının ikiye 
katlanacağı öngörülmekte. 

 Dubai Sağlık Şehri, diyabet hastalıklarından korunma, teşhis etme ve yönetme ile  
diyetle alakalı konularda endokrinoloji, metabolizma ve beslenme konularında 
uzmanca hizmetler sunmaktadır. 

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Ortopedi ve Spor Tıbbı 
 

 Dubai, sahip olduğu yüksek düzeyli spor tesisleri ve etkinlikleri ile dünya 
standartlarında tanınmış sporcuları çekme hususunda gittikçe artan bir üne 
sahiptir.   

 Dubi Sağlık Şehrinde pek çok uzman bu spor etkinliklerinde ve gelen uluslar arası 
spor şahsiyetlerine hizmet sunmaktadır. 

 Kas-iskelet sorunları hekimlere yapılan ziyaretlerin büyük bir kısmına 
oluşturmakta. 

 Dubai Sağlık Şehri (DHCC) spor yaralanmalarında, eklem replasmanında, 
osteoporozda, artiritlerde, sırt ve boyun cerrahisinde, ortopedi ve rehabilitasyonda 
çeşitli uzmanlık gerektiren hizmetleri barındırmaktadır.    

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Diş Hekimliği 
 

 Diş tedavisi turizmi dünya genelinde tıp turizminin % 35’ini meydana getirmekte. 
 Diş beyazlatma ve diş kaplama gibi kozmetik diş hekimliğine olan talep sürekli 

artmakta. 
 Dubai Sağlık Şehrinde, 70 profesyonel diş hekimliği hizmetlerinde çalışmakta ve 

geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır: diş hijyeni, endodonti, genel diş hekimliği, 
oral ve maksillofasiyal cerrahi, ortodonti, pediatrik diş hekimliği, peridontik ve 
prostodonti bunlara verilecek önreklerdir.    

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Göz Bakımı 
 

 90’lı yıllarda ortaya çıktığından bu yana dünya genelinde 20 milyon lasik cerrahi 
ameliyatı gerçekleştirildi. 

 Dünya genelinde körlüğe en çok sebep olan katarakt olup bunu ikinci sırada glokom 
takip etmektedir (DSÖ-WHO). 

 Dünya genelinde 125 milyon insanın kontakt lens kullandığı tahmin edilmekte. 
 Göz bakım tedavi ve ameliyatlarının büyük kısmı ayakta tedavi usulüyle yapıldığı 

için tıp turistleri tarafından çok tercih edilmekte. 
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 Dubai Sağlık Şehri, göz tedavisinde dünyanın en eski ve en büyüklerinden biri olan 
Moorfields Göz Hastanesi ve her yıl 500 binden fazla hastaya hizmet sunan bir gruba 
ait olan Magrabi Göz Hastanesi gibi pek çok hastaneye ev sahipliği yapmaktadır.         

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Pediatri ve Aile Hekimliği 
 

 Çoçuğun yaşamının ilk yılları fiziki, sosyal ve duygusal gelişiminde hayati öneme 
sahip bir döenem işaret eder. 

 Aşılar çocuk hastalıklarına karşı korur ve hayat kurtarır. 
 Çocuklarda görülen obezite sayısı artmakta olup dünya genelinde 2,2 milyon çocuk 

aşırı kiloludur. 
 Şu an dünya genelinde 300 milyon insan astmadan muzdarip olup bu hastalık 

çocuklar arasında en yaygın kronik hastalıklardandır.  
 Dubai Sağlık Şehrinde, pediatri ve aile hekimliği uzmanları çocuğun sağlıklı gelişimi 

için gereken desteği sunmaktadır.     
 

Mükemmeliyet Kümelenmesi: Kadın Sağlığı 
 

 Kanser, yüksek gelir gurubuna dahil olan ülkelerde 20-59 yaş arasındaki kadınlarda 
en çok ölüme sebep olan hastalıktır.  

 Kadınlarda boyun kanseri, ikinci en büyük kasner türüdür. 
 Aile planlamasında her yedi çiftten biri hamile kalma sorunları yaşamakta. 
 Düzenli check-up’lar yaygın kadın hakları konularında korunma, erken teşhis ve 

tedavide önemli bir görev üstlenir. 
 Obstetrik, jinekoloji ve kısırlık tedavileri Dubai Sağlık Şehri’nde 25’ten fazla uzman 

tarafından yapılmaktadır.   
 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Özel Gereksinimler 
 

 Otizm teşhisi son 30 yılda oldukça artmış bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri 
Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) 1980’li yıllarda her 10 binde bir çocukta otizm 
teşhisi konurken bugün her 150’de bir çocukta otizm teşhisi konmaktadır. 

 Dünya genelinde çocukların % 3-5’inde dikkat bozukluğu ve hiperaktiflik sorunu 
görülmekte. 

 Birleşik Arap Emirliklerinde, halk arasında % 5-10 civarında diseleksia bulunduğu 
tahmin edilmekte. 

 Dubai Sağlık Şehri’nde alanında uzmanlaşmış 3 merkezde birey odaklı özel 
gereksinimleri karşılamaya yönelik hizmetler sunulmaktadır. Bazı yerleşkelerde 
pediatri gibi ilgili hizmetler yer almaktadır. 

 
 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Psikiyatri, Psikoloji ve Nöroloji 
 

 Depresyon dünya genelinde 121 milyon insanı etkileyen yaygın bir hastalıktır. 
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 Her 4 kastadan biri en az bir mental, nörolojik veya davranışsal bozukluk 
göstermekte olup ne yazık ki bu hastalıkların büyük çoğunluğu ne teşhis 
edilebilmekte ne de tedavi edilmekte.s 

 Geniş bir hastalıklar grubu sorumlu bir şekilde Dubai Sağlık Şehri birinci basamak 
sağlık tesislerinde teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir durumdadır. Depresyon, 
stress, fobiler, psikozlar ve kronik başağrıları bunlara örnek gösterilebilir. 

 
Mükemmeliyet Kümelenmesi: Kardiyoloji   
 

 Dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklar ölüm sebepleri arasında birinci sırada 
gelmektedir: her yıl tüm diğer hastalıklardan daha çok insanlar kardiyovasküler 
hastalıklar sebebiyle vefat etmektedir. 

 Dünya Sağlık Örgütüne göre, 2030 yılı itibarıyla kardiyovasküler hastalıklardan 
dolayı 23,6 milyon insan ölecek olup daha ziyade kalp krizi ve durması bunlar 
içerisinde başta gelmektedir.  

 Kalp hastalığı ve kalp durması davranışsal risk unsurlarının en yaygını sağlıksız 
beslenme, fiziki tembellik ve tütün kullanımı yer almakta. 

 Dubai Sağlık Şehri, kardiyovasküler hastalıklardan korunmada, teşhisinde ve 
tedavisinde oldukça kaliteli tesisleri bünyesinde barındırmaktadır.    

 
 
Şehir Hastanesi: 
 

 
 
Dubai Sağlık Şehrinde Kurulan İlk Hastane 
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Birleşik Arap Emirliklerinde çağdaş sağlık taleplerine ve bölgenin gelecekte öngörülen 
sağlık gereksinimlerine paralel olarak Şehir Hastanesi tasarımlanarak, mülti disipliner ve 
dünya standartlarında sağlık hizmetleri sunan modern, tam teşekküllü bir hastane hayata 
geçirilmiştir.       
 
Tüm dünyadan gelen tıp profesyonelleriyle 210 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi ihtisas 
gerektiren sağlık hizmetlerinde önemli bir konuma sahip olup geniş bir yelpazede 
hastaların gereksinimlerini karşılamaktadır. Şehir Hastanesi kardiyoloji, radyoloji, 
jinekoloji, travma, endokrinoloji ve pek çok diğer alanda ihtisaslaşmış hizmetler sunuyor.  
Hastane aynı zamanda gelişmiş teşhis ve tedavi hizmetleri sunmakta ve her hastanın 
mümkün  olan en yüksek sağlık standartlarını elde etmesini sağlamaktadır.  
 
Şehir Hastanesi, EHL Yönetsel Hizmetler pörtföyünün stratejik bir bölümü olarak Dubai’de 
yerleşik Varkey Group, Medi-Clinik Corporation (Güney Afrika) ve GE Salık Hizmetlerine ait 
bulunuyor. Medi-Clinic Corporation Güney Afrika’da 51 hastanesi, Namibya’da 3 hastanesi 
bulunmakta ve İsviçre’de 13 hastanesi olan önde gelen Hirshlanden AG’nin sahibidir. Bu 
stratejik ortaklıklar Şehir Hastanesini uluslar arası tıbbi uygulamaların en uç noktasına 
taşımakta ve bu vazgeçilemez stratejileri yerel çalışamalara entegre etme fırsatı sunmakta.  
     
Mükemmel tesisler 
 
Hastalara mümkün olan en iyi teşhis ve tedaviyi sunmak için Şehir Hastanesi (City 
Hospital) tüm dünya genelinden en iyi donanım ve tıbbi teknolojileri tedarik etmiş 
bulunuyor.  
Şehir Hastanesi, Birleşik Arap Emirliklerinde mevcut olan en modern ve en gelişmiş bazı 
teçhizata sahip ender hastanelerdendir. 3T MRI ve 64 dilimli CT scanner buna örnek 
gösterilebilir.       
 
Ayrıca, hastalara en acil göğüs kanser muayenelerinde dijital mamografi, etkin osteproz 
durumlar için dijital kemik dansitometre, dijital kateterizasyon laboratuarı, tam teşekküllü 
patoloji laboratuarı, konvensiyonel radyoloji ve ultrason tesisler hizmet sunmaktadır. 
        
Çok Önemli Hastalar 
 
Pozitif ve gereken bakımı sunan bir çevrede tedavi gören veya hızlı bir şekilde iyileşmek 
isteyen bir hasta için fevkalade sonuçlar ortaya çıkar. Bu düşünceden hareketle, Şehir 
Hastanesi (City Hospital) rahatlık vermek için tasarımlanmış çeşitli odalar ve kendi ayrı 
girişi, asansörü ve limozin parkı bulunan özel VIP katında müşteri memnuniyetini temel 
almaktadır. Bu katta altı Delux Suit, beş Başkanlık Suiti ve bir Kraliyet Suitinin yanı sıra özel 
yüzme havuzu, spa ve spor salonu yer almakta. 
Hastaların, oluşturulan özel menüden kendi seçtikleri yemekleri servis yapması için 
kendilerine ait özel garsonları bulunur.       
  
İyileşme Zamanı 
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Toparlanma ve iyileşme sürecinin önemli bir parçası olarak gevşetme ve taltif etme öne 
çıkmakta. Bu bağlamda Şehir Hastanesi, fiziki ve duygusal iyiliklerine katkı sağlayacak 
imkanları hastalarına sunmakta.      
 
Şehir Hastanesi, lüks bir şekilde ısıtılmış dahili yüzme havuzu, çeşitli tedaviler sunan spa, 
ıslak ve kuru sauna, masaj yapan Jakuzi ve birinci sınıf restoratif jimnastik ile tüm 
hastalarına genel sağlığı, sağlık ve iyilik durumunu geliştirici her türlü gereksinimlerine 
cevap vermektedir.    
 
Tüm hastaların gereksinimlerine cevap verebilmek için Şehir Hastanesi, takribi olarak tüm 
tıbbi alanlarda hizmet sunmaktadır: Bunlar Anestezi, Göğüse cerrahisi, Kalp cerrahisi, 
Yoğun bakım, Diş hekimliği, Kulak burun boğaz, Gastroenteroloji, Genel uygulama, Genel 
cerrahi, Nefroloji, Nöroloji ve Beyin cerrahisi, Kadın haastalıkları ve doğum, Göz 
hastalıkları, Ortopedi, Pediatri ve yenidoğan, Akciğer hastalıkları, Radyoloji, Romatoloji, 
Üroloji, Damar cerrahisidir.  
 
Çeşitli alanlarda tedavi görmek isteyen hastalar Şehir Hastanesinin merkezileştirilmiş 
sağlık sisteminde yararlanabilirler. Bu sistemde uzmanlar birbirleriyle işbirliği yapar, bir 
bölümden diğer bölüme nakil gibi rahatsızlık veren konuları bertaraf ederler.   
 
SAĞLIK PLANLAMA VE KALİTE MERKEZİ 
 

 
 
Dubai Sağlık Şehri (Dubai Healthcare City (DHCC), yerleşke içerisinde altyapı kalitesinin 
oturtulmasından sorumlu olan Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi (Centre for Healthcare 
Planning and Quality (CPQ) adı verilen bağımsız bir organı hayata geçirmiştir. 
 
Söz konusu Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ) aşağıdakilerin dahil olduğu geniş bir 
ürün ve hizmet dizisini sunmaktadır: 
 

• Klinik hizmetlerinin planlanması 
• Tasarım incelenmesi 
• Dubai Sağlık Şehri içerisinde sağlık sunucularının, sağlık profesyonellerinin ve 
akademik ve araştırma faaliyetlerinin ruhsatlandırılması 
• Klinik kalite yönetimi değerlendirilmesi ve eğitiminin sunulması 
• Sağlık bilgi ve verilerinin korunması, tahlil edilmesi ve dağıtılması 
• Müşteri koruma birimi 
• Eczacılık hizmet birimi 
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Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi’nin amacı, Dubai Sağlık Şehri bünyesinde sunulan tüm 
yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin kalitelerinin iyileştirilmesini desteklemek ve teşvik 
etmektir.     
Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi en üst düzeyde hasta güvenliği, eğitim ekibi için kalite 
yönetimi ve destek hizmetleri, geliştirme sistemleri ve kalite standartlarının izlenmesi gibi 
konuların düzgün yürümesini emin eder.     
 
Dubai Sağlık Şehri içerisinde çalışan tüm sağlık sunucuları ve sağlık profesyonelleri, devam 
eden yüksek düzey iyileştirme sağlayan süreçleri uygulamaya koymak suretiyle Dubai 
Sağlık Şehri kalite gereksinimlerini karşılamak durumundadır.   
 
Sürekli gelişim mükemmel bakım standartlarına kavuşmak isteyen tüm sağlık 
profesyonelleri için önemli bir durumdur.    
Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi, Dubai Sağlık Şehri bünyesinde çalışan sağlık 
profesyonellerinin bir uzmanlar iletişim ağı vasıtasıyla doğrudan tıbbi ve klinik eğitim 
programlarına giriş yapabilmelerini sağlar.   
  
Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi, Dubai Sağlık Şehrini sağlık sunumunda ve tıbbi eğitimde 
önemli bir odak noktası yapmak için kalite yönetim altyapısı kurmaktadır. Sağlık Planlama 
ve Eğitim Merkezi (CPQ) ayrıca Dubai Sağlık Şehri bünyesinde sunulan hizmetlerin 
kapsamlı ve bölgesel taleplerle uyumlu olmasını da sağlar.      
  
Planlama İşlevleri 
 
Planlama Birimi (PD), Dubai Sağlık Şehri bünyesinde klinik hizmetlerin entegre 
(bütünleşik) ve dengeli bir şekilde sunulması hususunda gerekli öngörüleri ve planlamaları 
yapar. Bu çerçevede Planlama Biriminin görevleri arasında şu an ki ve gelecekteki 
operasyonel imkanların anlaşılması için gerekli desteğin sunulması da yer alır. Buna Dubai 
Sağlık Şehri için planlanan hizmetler ve sağlık süreklilik ve entegrasyonunu sağlayan 
hizmetler de dahil olur.       
 
Planlama ve Özle Projeler Birimi: 
 
Düzenleyici Çerçeve 
 
Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ), uluslararası en iyi standartlara bağlı olarak Dubai 
Sağlık şehri içerisinde çalışan sağlık profesyonellerini ve sağlık sunucularını yönlendiren 
dünya standartlarında klinik yönetmelik ve kuralların çerçevesini geliştirme hususunda 
oldukça kararlı bulunmaktadır.      
 
Şu anda Dubai Sağlık Şehrinde düzenleyici yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmeliklerin 
amacı Dubai Sağlık Şehri bünyesinde faalyet gösteren tescilli şirketlerin, lisanslı sağlık 
profesyonellerinin, lisanslı tamamlayıcı ve alternatif profesyonellerin ve lisanslı sağlık 
sunucularının yönetişim çerçevesini oluşturmaktır.      
   
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
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Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Konseyi, ameliyat öncesi değerlendirme ve tamamlayıcı ve 
alternatif tıbbı kapsamlı kalite ölçümü de dahil olmak üzere tamamlayıcı ve alternatif tıp 
hizmetleri sunan sağlık kuruluşlarının ve bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin 
ruhsatlandırması ve diğer ilgili yönetmeliklerin işlevlerinin düzenlenmesine ilişkin 
tavsiyelerde bulunur. Konsey ayrıca, Dubai Sağlık Şehrinde bulunan kliniklerin klinik 
denetleme ve doğrulamasını sağlama hususunda tamamlayıcı ve alternatif tıp kodlarını da 
gözetler.    
 
Ruhsatlandırma Birimi 
 
Tesis Ruhsatlandırması: 
Tesis ruhsatlandırmada, sağlık sunucusu veya ticari bir işletme olarak Dubai Sağlık 
Şehrinde faaliyet göstermek isteyen başvuru sahiplerinin yerine getirmesi gereken 
koşullarda danışılabilecekleri bir çevre ve imkan sunulur.    
   
Bu konuda genel olarak atılması gereken adımları şu şekilde sıralanabilir: 
Adım 1: 
İlk başvuru formu tam olarka doldurulur ve gerekli belgeleriyle birlikte teslim edilir. Bu 
form başvuru sahibi hakkında bilgi verir ve başvuru sürecini başlatmak için Sağlık 
Planlama ve Kalite Merkezine (CPQ) gerekli iş bilgilerini sunar.  
   
Adım 2: 
Başvurular Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi Planlama Konseyi (CPQ-PC)* tarafından 
incelenir.  
* Planlama Konseyi, Dubai Sağlık Şehrinde klinik ve alan planlaması, sağlık tesisleri ve 
şirket gibi ticari organizasyonların kurulmasının ruhsatlandırılması benzeri konularda 
tecrübe ve ihtisasa sahip bulunmaktadır.   
 
Adım 3: 
Planlama Konseyi onay, red ve daha fazla bilgi talepleri gibi başvuru sahibine yönelik 
konularda tavsiyelerde bulunur ve kararlar alır. Başvurulan hizmetler için geçici onay 
mektubu başvuru sahibine Dubai Sağlık Şehrinde kiralama veya satın almayı tamamlaması 
için ön koşul olarak verilebilir ve durumuna göre kısıtlamaları /veya gerekli şartları talep 
edebilir.     
    
Onaylar tesiste yapılacak işler, klinik, kamu veya ticari olup olmadığı durumlarına göre 
sınıflandırılır. Onay sürecinin bir parçası olarak başvuru sahiplerinin tüm yürürlükteki CPQ 
koşullarına uyması istenir.  
   
Adım 4: 
 
Dubai Sağlık Şehri bünyesinde kira veya alım işlemlerini tamamlayan onaylanmış başvuru 
sahipleri bu aşamadan sonra öngördükleri tesis tasarım ve planları CPQ tasarım kılavuzuna 
ve asgari olarak Amerikan Mimarlar Enstitüsünün sağlık tesisleri tasarım ve inşaat 
kılavuzuna uygun olarak sunarlar. Buna ilaveten donanım (teçhizat) seçiminin FDA, CE 
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veya ICE standartlarına uygun olarak yapılması gerekir. Tasarım incelemesinden sonra bir 
uygunluk onayı verilir.     
 
Adım 5: 
Projenin tamalanmasından sonra Sağlık Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ) tesisin (inşa 
edildiği gibi) onaylanan hizmetleri sunup sunamayacağı hususunda işletme öncesi bir 
değerlendirmesini yapar. Klinik tesislerde değerlendirme, hasta güvenliğini teminat altına 
alan operasyonel talepleri, klinik bakım kalitesini ve klinik mükemmellik gelişimini de 
içerir.  
     
Değerlendirme yapılan alanlara şunlar dahil olur: 
• Onaylanan profesyonellerin teyit edilmesi  
• Tesis uygunluğu onaylanmış tasarım 
• Tıbbi cihazların kurulumu ve performance doğrulama  
• Kalite ve hasta güvenliği 
• Klinik yönetimi 
• İş sağlığı ve çevre 
• Sağlık bilişim yetenekleri  
Kamu sağlığı ve tıbbi olmayan tesis sınıflandırmalarında spesifik ama azaltılmış düzeyde 
bir teftiş yapılır.  
 
Step 6: 
Tüm ameliyat öncesi yapılan önemli değerlendirme gereklilikleriyle birlikte başvuru 
sahibinin işlemleri onay ve klinik işletme izninin verilmesi için Ruhsatlandırma Kuruluna 
yönlendirilir.  
    
Tüm işletme ruhsatlarının geçerlilik süresi 2 yıl olup bu süre bittikten sonra ruhsatlar 
yenilenir. 
 
Adım 7: 
Klinik işletmecileri, belirlenen kalite standartlarına uyup uymadıkları ve beklenen 
akreditasyonu alıp almadıkları konusunda 18 ay boyunca  Planlama ve Kalite Merkezi 
tarafından yapılan düzenli işletme sonrası incelemelere tabi olurlar. Kamu sağlığı ve klinik 
olmayan hizmetleri sunan işletmeci de Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ) ve diğer yetkili 
makamlar tarafından teftiş edilirler.   
   
PROFESYONEL RUHSATLANDIRMA 
 
Dubai Sağlık Şehri Profesyonel Ruhsatlandırma Birimi (Professional Licensing Department 
(PLD) sağlık profesyonelleriiyle ilgili tüm ruhsat başvurularını Dubai Sağlık Şehri 
Ruhsatlandırma Birimine göndermeden önce gözden geçirir.  
 
Planlama ve Kalite Merkezi’nin (CPQ) sağlık profesyonellerini ruhsatlandırma sürecinde 
hayati öneme haiz unsur yetkinliğinin tespitidir. Bir diğer ifadeyle ilgili sağlık 
profesyonelinin yeterliliği ve ruhsatlandırmaya uygunluğuna bakılır. “Yetkinlik” konusu 
özel olarak Dubai Sağlık Şehri yasasında ele alınmış ve Dubai Sağlık Şehri Ruhsatlandırma 
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Birimi tarafından sağlık profesyonelinin Dubai Sağlık Şehri bünyesinde çalışabilecek 
şekilde ruhsatlandırlıması için gerekli standartlar konumuştur.  
 
Yetkinlik konusunda, sağlık görevlisinin kalifikasyonu ve yetkinliği hususunda bir durum 
değerlendirmesi ve bunun teyidinin yapılması için sistematik bir süreç başlatılır.  
Bu süreç şunları kapsar:  

1) Sağlık görevlisi hakkında bilgi toplanması. Halka açık olmayan bilgilerin toplanması 
kastedilmektedir.  

2) Temel belgelerin gerçekliği ve doğruluğu ve Birincil kaynak Doğrulama (Primary 
Source Verification PSV) adı verilen süreçler bu belgeleri düzenleyen kaynağın 
yetkinliğinin doğrulanması. 

3) Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması ve bunların sonucunda, 
4) Sağlık görevlisinin, ruhsatlandırmaya ve spesifik bir sağlık kurumunda belirli 

hizmetleri sunabileceğine yönelik sahip olduğu kalifikasyonu hakkında bir karar 
verilmesi. 

Dubai Sağlık Şehri Ruhsatlandırma Birimi adına, Birincil Kaynak Doğrulama süreçleri 
kullanılarak etkili ve verimli bir şekilde sağlık profesyonelleri ruhsatlandırma işlemleri 
yürütülür. 
 
Tüm dünya genelinde akademik kurumlar ve düzenleyici makamlarla yapılan mükemmel 
iletişim düzeyine erişebilmek amacıyla Sağlık Profesyonelleri Ruhsatlandırma Birimi bizzat 
kendisi dünya standartlarında bir sistem hayata geçirmiş bulunuyor.  
 
Niteki bu durum Sağlık Profesyonelleri Ruhsatlandırma Birimini, belirlenen zaman 
çerçevesi içerisinde rutin olarak Birincil Kaynak Doğrulama (PSV) faaliyetlerini verimli bir 
şekilde tamamlayabilmesini sağlamaktadır. 
   
Dubai Sağlık Şehri Ruhsatlandırma Birimi, bağımsız bir organ olup Dubai Sağlık Şehri 
bünyesinde nihai ruhsat düzenlenme yetkisini elinde bulundurmaktadır. Ruhsatlandırma 
Birimi Yönetimi Dubai Sağlık Şehri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Dubai Sağlık 
Şehrinde sağlık profesyonelleri ve sağlık sunucularının ruhsatlandırması ve yetkinlik 
tespitlerinde nihai söz sahibidir.   
 
Bunun ötesinde, ruhsatlandırma süreç ve kıstaslarıyla ilgili tüm politika kararları 
Ruhsatlandırma Birimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dubai Sağlık Şehri 
Ruhsatlandırma Birimi, Tıp Düzenleyici Otoriteler Uluslararası Birliği’nin (IAMRA) üyesi 
olarak Ortadoğuda ilk tıp düzenleyici otoritesi haline gelmiş bulunuyor. Dubai Sağlık Şehri 
Ruhsatlandırma Birimi ulusal ve uluslararası alanlarda önde gelen sağlık uzmanları 
tarafından oluşturulmaktadır.            
  
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Konseyi (The Complementary & Alternative Medicine (CAM), 
Dubai Sağlık Şehrinde bu alanda çalışan uzmanlarla ilgili konuları düzenlemesi için 
kurulmuş bulunuyor. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Konseyi, bu alanda çalışan 
profesyonellerin ve kuruluşların Dubai Sağlık Şehri’nde geçerli olan yüksek kalite sağlık 
standartlarına uymaları için özel kıstaslar koyar, düzenlemeler yapar.  
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Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, diğerlerinin yanı sıra homeopati, osteopati, ayak bakımı, tai 
chi ve yoga benzeri hizmetleri içerir. Tüm Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp uygulamalarının 
profesyonel ve tesis uygulamalarında geçici ruhsatı alabilmeleri için, Tamamlayıcı ve 
Alternatif Tıp Konseyinin denetimlerini geçmesi gerekir.    
 
 
Akademik Eğitim ve Araştırma Ruhsatlandırma 
 
Akademik Eğitim ve Araştırma Ruhsatlandırma Biriminin ana amacı Birleşik Arap 
Emirliklerindeki diğer ilgili makamlarla işbirliği içerisinde Dubai Sağlık Şehrinde vuku 
bulan tüm akademik eğitim ve araştırma faaliyetlerini düzenlemektir.  
 
Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ), Akademik Eğitim ve Araştırma Ruhsatlandırma Birimi 
yönetişim çerçevesi vasıtasıyla eğitim, kurs ve bilgi paylaşımı hizmetlerine katılım 
yapmaktadır.  
   
Kalite İyileştirmesi  
 
Dubai Sağlık Şehri Sağlık Kalite Biriminin misyonu, hasta güvenliği ve bakım kalitesini 
iyileştirmek için güzel örnekleri tespit etmek, değerlendirmek ve uygulamaktır. Kalite 
iyileştirmesinin odak noktasını hasta merkezli sağlık sunumu oluşturmaktadır. Kalite 
İyileştirme Biriminin sorumluluklaır şunlardır: 
• Dubai Sağlık Şehri klinik standartlarının sağlık kuruluşları tarafından uygulanmasını 
sağlamak; 
• Sunulan sağlık hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için sağlık 
kuruluşlarının uygun mekanizmalara sahip olmalarını sağlamak;  
• kalite beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde Dubai Sağlık Şehri bünyesinde sağlık 
kuruluşlarına gerekli desteği sunmak; 
• Dubai Sağlık Şehri bünyesinde bakım kalitesi ve hasta güvenliğinin zaman içerisinde 
sürdürülebilir olmasını ve Dubai Sağlık Şehrinin sağlık kalitesi ve hasta güvenliği 
bağlamında en üst düzeye erişmesini sağlamak.  
 
Hastane Akreditasyon İncelemeleri s 
 
Akreditasyon, bir kurumun genellikle kamusal olmayan ve sağlık sunan bir 
organizasyondan ayrı ve uzak olarak sağlık profesyonelinin bakım kalitesini iyileştirmek 
için konan standartlara ve gerekliliklere uygun olup olmadığının belirlenmesidir. 
Akreditasyon, herhangi bir sağlık kuruluşunun hasta bakımının kalitesini iyileştirmek, 
güvenli bir çevre oluşturmak ve hasta ve çalışanlara gelebilecek riskleri azaltmak için 
yapmış olduğu açık bir taahhüttür.    
 
Akreditasyon, etkin bir kalite değerlendirmesi ve yönetim aracı olarak dünya genelinde 
büyük ilgi görmektedir. Dubai Sağlık Şehri, kendi bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerin 
akredite edilmesi için Joint Commission International’ı (JCI) görevlendirmiş bulunuyor. 
    



 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 
 

29 

Bu tayin Dubai Sağlık Şehri’nin güvenli ve yüksek kaliteli sağlık sunumunda yapmış olduğu 
taahhüdü göstermektedir. Dubai Sağlık Şehrinde faaliyet gösteren tüm hastanelerin 2 yıl 
içerisinde JCI tarafından akredite edilmesi şartı bulunur. Daha sonra ise her 3 yılda bir 
akredite edilmeleri gerekir.  
  
Ayakta Tedavi Klinik Kalite Standartları 
 
Yüksek kalite bakım ve hasta güvenliğini temin etmek için Dubai Sağlık Şehri’nde bulunan 
her sağlık sunan kuruluşun Dubai Sağlık Şehri klinik kalite standartlarına uymayı taahhüt 
etmesi istenir. Bu standartlar aşağıda belirtilen 10 bölüme ayrılmış bulunuyor: 
1. Bakım çevresi 
2. Önderlik ve yönetişim 
3. Çalışanların kalifikasyonu, eğitim ve öğretimi 
4. Bakım hizmetlerine erişim ve bakım sürekliliği 
5. Hasta değerlendirmesi ve bakımı 
6. Hasta ve ailesinin hakları 
7. Hasta ve ailesinin eğitimi 
8. Performans ölçümü 
9. Enfeksiyon önleme ve denetimi 
10. Sağlık Bilgi Yönetimi   
 
Müşteri Koruma Birimi : 
 
Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ) bünyesinde yer alan Müşteri Koruma Birimi (Customer 
Protection Unit (CPU) Dubai Sağlık Şehri’nde faaliyet gösteren müşterilerin şikayetlerini ve 
geri bildirimlerini ele alır. Bu birimin amacı bir yanda müşteri memnuniyetini muhafaza 
ederken diğer yanda ise Dubai Sağlık Şehri içerisinde her yerde güvenlik ve bakım 
kalitesinin iyileştirilmesidir.   
  
Müşteri Koruma Birimi (CPU) sağlık sunucuları ve profesyoneller tarafından sunulan sağlık 
hizmetlerinin kalitesiyle ilgili bilgiyi toplamakla yükümlüdür. Bu birim, müşterilerin 
refahının garanti altına alınması ve Dubai Sağlık Şehri’nde beklenen kaliteye ulaşılabilmesi 
için buradaki hastalara yönelik etkin bir politika takip etmeyi amaçlar. 
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Yatırım Fırsatları 
 
Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında stratejik bir yer de bulunan Dubai, MENA (Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika) bölgesinde ticari bir üs olarak Ortadoğu’ya yerleşmek isteyen sağlık 
yatırımcılarına eşsiz fırsatlar sunmaktadır.   
 
Dubai Sağlık Şehri dünyanın en büyük entegre sağlık serbest bölgesidir. Mükemmeliyet ve 
yenilikçilik prensipleri üzerinde yapılanan Dubai Sağlık Şehri, vizyonunu paylaşan, dünya 
standartlarında sağlık hizmetleri sunan ve hastalarını birinci sıraya koyan sağlık 
yatırımcılarına kucak açıyor.  
 
Dubai Sağlık Şehrinde faaliyet göstermenin avantajları: 
 
Serbest Bölge Yapılanması 

• 100% yabancı mülkiyet edinme (yerel bir ortak bulunmasına gerek yoktur) 
• 100% vergiden muafiyet 
• İşletme vergisinden muafiyet 
• Gelir vergisinden muafiyet 
• Gümrük vergisinden muafiyet  
• Sermaye, ticaret engelleri ve kota kısıtlaması bulunmaz 
• Rekabetçi fiyatlandırma  
• Klinik kira/satın alma eçenekleris 

 
Ticari yararları 

• Düşük işletme giderleri  
• Üst düzey tesisler  
• Sektöre uygun olacak şekilde tasarımlanan gayrimenkul (laboratuarlar, 
eczaneler vb.) 
• Birinci sınıf tıbbi hizmet sunan entegre sağlık kümelenmesis 
• Yerel sağlık profesyonellerinin iletişim ağına erişim 
İş açısından uygunluk 
• Bürokrasi ve kırtasiyecilikten uzak 
• Devlet tarafından sunulan hizmetler konusunda tek gişe hizmetleri (vize 
hizmeti, onaylar vb.) 
• Sorunsuz şirket tescili 
• Sorunsuz şirket yasa ve mevzuat çerçevesi 
• Sabit yabancı süreçleri nedeniyle işçi bilgisine hızlı erişim 

 
Hastalar 

• Asya ve Avrupa araında uygun bir yer 
• Kaliteli sağlık hizmetleri  
• Sağlık ihtisasları arasında geniş bir seçim imkanı ve yan dalların bir yerleşke de 
birlikte bulunmasıs 
• Marka olmuş sağlık işletmecilerinin bulunması 
• Bütünleşik sağlık iletişim ağı (HIRAS, Elektronik Tıbbi Kayıtlar, Sağlık Bilgi 
Sistemi) 
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• İşletmecilerin çıktıları ve doktor portföyleri hakkında bilgi 
• Hasta mahremiyet ve hakları  
• Hasat merkezli bir çevre  
• Kaliteli uluslararası sağlık profesyonelleri 
• Bölgede bulunmayan uzmanlık ve yan uzmanlık gerektiren sağlık hizmetleri  
• Bütünleşik ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri 
• Birinci sınıf yerleşim yeri 
• Güçlü düzenleyici bir ortam  

 
Sağlık Yatırımcıları 

• Mülkiyet hakları  
• Hasta sevk ağı 
• Güçlü düzenleyici bir ortam 
• Bütünleşik (entegre) sağlık ağı 
• Dubai Sağlık Şehri markası 
• Birinci sınıf yerleşim yeri  
• Tamamlayıcı tesisler 
• Otel ve konferans merkezleri  
• Teletıp tesisleri  
• Konut kümelenmesi  
• Dinlenme tesisleri  
• Gayrimenkul yatırımcıları  
• Çeşitli tesislere yakınlık 
• Destekleyici altyapı (FM, catering, vb.) 
• Eğitimci ve öğrenciler  
• Uluslar arası akredite eğitim programları 

 
Devlet 

• Uluslar arası ruhsatlandırma ve kalite standartları  
• Uluslar arası sağlık sunucuları ile stratejik ortaklıklar  
• Sağlık bilgisi bulunan ve yerleşkede çalışan personelin bulunması  
• Hasta seyahat giderlerinde tasarruf  
• Dubai’ye tıbbi ve sağlık hizmetleri işletmelerinin çekilmesi 
• Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış yüksek düzeyli çalışanların çekilmesi 
• Dubai’nin bölgesel bir tercih yeri olarak cazibesi 

 
Ziyaretçiler ve Aileleri 

• Hasat ve aileleri için otel ve mobilyalı apartman dairelerinin geliştirilmesi  
• Ulaşım 
• Perakende alanına yakınlık 
• Eğitim ve destek olanakları  

 
Dubai Sağlık Şehri Otoritesi (Dubai Health Care City Authority): 
 
Mayıs 2011’de, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakan ve Dubai 
Yöneticisi Ekselans Şeyh Mohammad Bin Raşid Al Maktoum, 2011 yılı 9 sayılı çıkarılan bir 



 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 
 

32 

yasayla Dubai Sağlık Şehri’nin yönetiminde sorumlu bir otoritenin kuruluşunu ilan etti. 
Aynı yılın aralık ayında çıkarılan bir kararla Dubai Sağlık Şehri Otoritesi Yönetim Kurulunu 
tayin edildi. Başkanlığa ise Prenses Haya B,nt Al Hussain getirildi. 
  

 
 
Yasa Dubai Sağlık Şehri’nin amaçlarını belirtmekte olup buna göre Dubai’yi küresel tıp ve 
sağlık bakımının bir üssü olarak tanıtmaya ağırlık verilmesini öngörmekte. Bunun yanı sıra 
tanınmış sağlık uzman ve profesyonellerinin getirilmelerine ilaveten yerel, bölgesel ve 
küresel düzeyde tıp hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması 
hedeflenmekte.  
    
Diğer amaçlar arasında Sağlık Şehrinin ilaç üreticilerinin, laboratuar araştırmacılarının, 
eczacıların ve sağlık sektöründe geniş bir alanda faaliyet gösteren iş adamları ve 
tamamlayıcı sektörlerin Dubai Sağlık Şehrine çekilmesi yer almaktadır. 
 
Yasadaki diğer ilave koşullar Dubai Sağlık Şehrinin ister kendi başına isterse yüksek 
seviyeli tıp fakülte ve üniversiteleri, hemşirelik okulları ve ayrıca araştırma, teşhis, 
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rehabilitasyon, beslenme ve fizik tedavi merkezleri gibi geniş bir alanda kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmasını emretmekte.   
Dubai Sağlık Şehri Otoritesi ayrıca bünyesinde ki tüm faaliyet ve operasyonları 
desteklemek amacıyla gerekli idari altyapının yaratılması ve yönetilmesini de öngörmekte. 
   
Bunun yanı sıra Dubai Sağlık Şehri Otoritesi çeşitli tıbbi ve sağlık hizmetleri sunucularını 
barındıran uygun bir çevre sunmakta ve Sağlık Şehri’nde yerleşik kurumlar ve diğer 
dışarıda yerleşik kurumlar arasında ilişkileride diğer ilgili devlet makamlarıyla işbirliği 
içerisinde denetleyecektir.  
 
Yasa, kendi yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren ruhsatlandırılmış tesislerin teftiş 
yetkisini Dubai Sağlık Şehri Otoritesine vermekte ve Dubai’de diğer serbest bölgelerle 
işbirliği yapma görevini vermekte. Ayrıca Sağlık Şehri Otoritesi iş ortaklarının işlerinde 
yardımcı olarak profesyoneller havuzuna erişimde gerekli desteği sağlayacaktır.       
    
Yeni yasayla birlikte Dubai Sağlık Şehri Otoritesi verilen hizmetlere karşılık olarak ücret 
tarhı ve toplanma yükümlülüğünü üstlenmekte. Otorite ayrıca Dubai Sağlık Şehri 
bünyesinde arsalarla ilgili devirleri de düzenlemekle yükümlü olup kendi mülkiyeti altında 
bulunan mal ve tesislerin mülkiyet, satış, kiralama ve ipotek gibi  konuları yönetir. Bu 
Otorite amaçlarını gerçekleştirmek için sağlık hizmetleri alanında diğer yerel ve yabancı 
kurumlarla işbirliği yapar, mali kuruluşlardan kredi ve ödenekler alabilir.    
 
Yasyaya göre Dubai Sağlık Şehri Otoritesi Yönetim Kurulu Üyeleri başkan, başkan 
yardımcısı ve başkan tarafından tayin edilen en az yedi üyeden meydana gelir. Yönetim 
Kurulu üyeliği üç yıl süreli olup istendiği takdirde uzatılabilmekte. Otoritenin Yürütme 
Organı başkan tarafından atanan bir yürütme müdürü ve bir takım idari ekip ve muhasebe 
profesyonelleri tarafından oluşturulur.     
 
Otoritenin mali ve muhasebe kayıtları uluslar arası en iyi muhasebe uygulamalarını takip 
eder ve Mali Denetim Birimi ve Dubai Sağlık Şehri Otoritesi Yönetim Kurulu tarafından 
atanan diğer belgeli denetim şirketleri tarafından denetlenir.  
 
Yasa, Dubai Sağlık Şehri bünyesinde çalışanlar ve kuruluşların vergi muafiyet durumlarını 
belirler.  Şehir içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili elde edilen gelir üzerinde ki 
muafiyetlerde bu kabildendir.  
  
Kuruluşlar ayrıca sermaye, kar veya ödenekleri hangi para biriminde olursa olsun şehir 
dışında herhangi bir yere nakledebilir. Vergi muafiyeti 50 yıllığına verilir ve Otorite 
Başkanının onayına tabi olarak benzer bir süreyle uzatılabilir. 
 
Otorite tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlar Sağlık Şehrinde geliştirdikleri, ürettikleri, 
ithal ettikler veya kullandıkları ürün ve mallar üzerinde de gümrük harçlarından muaf 
tutulurlar.  
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Diğer yandan şehirden ilk kez ihraç edilen ürün ve mallar standart harçlara tabi olurlar.  
Dubai Sağlık Şehrinde faaliyet yürüten kuruluşların fon ve faaliyetlerine ilişkin özel 
mülkiyeti kısıtlayan hiçbir önleme tabi tutulmazlar.    
 
Dubai Sağlık Şehrinin yetki alanı içerisinde bulunan kuruluş ve şahıslar Dubai Belediyesi, 
Dubai Ekonomik Gelişme Birimi veya bunların yan birimlerinin yasa ve mevzuatına tabi 
olmazlar. Bununla birlikte kamu sağlığı, güvenlik ve çevreyi ilgilendiren yasa ve mevzuatlar 
yukarıda yer alan muafiyetleri kapsamaz ve Dubai Sağlık Şehrinde faaliyet yürüten tüm 
kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinde bu konudaki ilgili yasa ve mevzuat hükümleri 
uygulanır.   
 
Yasa ayrıca Dubai Hükümetinin, Otorite, Sağlık Şehri veya bunlarla ilgili organlar 
hususunda hiçbir borç ya da yükümlülük altına girmeyeceğini ve Otoritenin yalnız 
kendisinin ortaya çıkacak borç ve yükümlülüklerden sorumlu olacağını hükme bağlar.s   
 
Dubai Sağlık Şehri bünyesinde faaliyet yürüten kurumların ruhsatlandırması ve 
akreditasyonu Dubai Sağlık Şehri Yasa ve Yönetmeliklerine tabi olmakta. Buna göre yasa 
Dubai Sağlık Şehri’nde yürürlükte olan herhangi bir yönetmeliğe aykırı bir durum arz eden 
ya da haksız rekabete karışmayı yasaklamakta. Birleşik arap Emriliklerinde yürülükte olan 
yasalara uygun olmayan veya ahlaki veya sosyal yaşama uygun olmayan faaliyetlere izin 
verilmez ve Otorite tarafından verilen ruhsatlar Otoritenin önceden yazılı onayı olmaksızın 
üçüncü şahıslara devredilemez. 
 
Dubai Sağlık Şehrinin tüm çalışanları ve yükümlülükleri Otoritenin yönetimine tabi olur. 
Dubai Sağlık Şehri Otoritesi Başkanı Prenses haya Bint Al Hussein Dubai Sağlık Şehri 
Otoritesi Yönetim Kurulu için Şeyh Mohammed tarafından da onaylanan öncelikler ve yeni 
bir eylem planı yayınladı.  
 
Yeni tayin edilen Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirliklerinde sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesini beraberinde getirecek mükemmel bir tıp yerleşkesi oluşması ve Dubai’nin 
uluslar arası tıbbi ve sağlık üssü olması yönündeki  Şeyh Mohammed’in vizyonunun yerine 
getirilmesinde önder bir rol oynaması beklenmektedir. 
 
Dubai Sağlık Şehri Yasasının 2001/9 sayılı maddesi Dubai Sağlık Şehri Otoritesi Yönetim 
Kurulunu, Dubai Sağlık Şehri Serbest Bölgesini yönetme ve idare etme ve burasını 
uluslararası bütünleşik (entegre) sağlık hizmetleri merkezi haline getirme hususunda 
yetkili ve görevli kılmaktadır.   
 
Yönetim Kurulunun stratejik yetki ve görevleri arasında Dubai Sağlık Şehri Otoritesi 
politikalarını ve operasyonel planlarını gözden geçirmek, serbest bölgede yatırım 
fırsatlarını belirlemek, Dubai Sağlık Şehri girişimlerini tanımlamak amacıyla uzmanlaşmış 
danışmanlık hizmeti almak yer almaktadır.   
 
Yönetim Kurulu yeni bir yönetişim yapısı öngörmekte olup buna göre Dubai Sağlık Şehri 
Düzenleyici Organı (DHCR) adı verilen yeni bir oluşum ortaya çıkmaktadır. Bu organ 
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Planlama ve Kalite Merkezi (CPQ) olarak bilinen mevcut düzenleyici ve ruhsatlandırıcı 
otoriteyi da içermektedir.    
  
Dubai Sağlık Şehri Düzenleyici Organı (DHCR) doğrudan Dubai Sağlık Şehri Otoritesine 
raporlamakta ve serbest bölge içerisinde yer alan tüm sağlık sunucuları, tıbbi eğitim 
kurumları ve burada faaliyet gösteren diğer kurumlara yönelik bağımsız bir 
ruhsatlandırma ve düzenleyici kurum olarak işlev görmektedir.  
 
“Dubai Sağlık Şehri Otoritesi yapılanması, Şeyh Mohamed’in orijinal vizyonu ile Dubai 
Sağlık Şehri Otoritesinin konsolide çabalarının ve anahtar paydaşların katkılarının 
harmanlanmasının bir sonucudur.   
 
Mohammed Bin Raşit Akademik Tıp Merkezi planları, modern sağlık hizmetlerinin tüm 
anahtar unsurlarının sunumu için kapsamlı bir sağlık merkezinin kurulmasını öngörmekte. 
Yerleşke bütünüyle bitirildiğinde yüksek düzeyde bir üniversite hastanesi ve Dubai ve 
bölgede gerek duyulan tüm uzmanlıkların sunulması söz konusu olacaktır. Lisans üstü tıp 
ve diş hekimliği programı, lisans üstü hemşirelik okulu ve biyomedikal araştırma destek 
merkezi burada yer alacak bölümler arasında bulunmaktadır.     
 
Öncelikli olarak ve Dubai Sağlık Otoritesi ile yakın işbirliği içerisinde, Üniversite Hastanesi 
Dubai’de geniş bir hastaneler zincirine eklemlenmiş olacaktır. Burada hastalara yüksek 
kalitede bakımla birlikte uzman hekim, hemşire veya diğer sağlık profesyoneli olarak 
kariyer yapmak isteyen öğrenci ve mukim hekimlere geniş bir alanda öğrenim imkanları 
sunulmuş olacak.    
 
Prensen Haya Dubai Sağlık Şehri Otoritesinin, Dubai Sağlık Otoritesi ile yakın işbriliği 
içerisinde çalışarak Dubai’ye hizmet edecek en iyi sağlık hizmetleri modelini olacağını 
belirtmekte. 
 
Dubai Sağlık Şehri Otoritesi tarafından ruhsatlandırılan sağlık uygulayıcılarının Nisan 
2012’den itibaren Dubai sağlık Otoritesi tarafından yeniden ruhsatlandırılmalarına gerek 
kalmaksızın serbest bölge haricinde Dubai içerisinde de çalışabileceklerdir.    
  

 


