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Konu :Skal Antalya Kulübü Üyeleri’ne Özel Jinefem Tıp Merkezi’nde Uygulanacak İndirimler  
Hk. 

 

Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl   
teknolojik altyapısını geliştirerek güncel tıbbın gereklerini  Antalya’nın Lara semti  Şirinyalı 
Mahallesi’nde kendisine ait 5 katlı müstakil binasında “Özel Cerrahi Tıp Merkezi” statüsünde 
hizmet sunmaya devam etmektedir. 

01.10.2013 Tarihi itibariyle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını da ekleyerek, 
3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,  bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’yla 7/24 
kesintisiz olarak aşağıdaki sağlık hizmetleri verilmektedir. 	  

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi  ön planda tutarak, 2013 model dört boyutlu renkli doppler 
ultrasonlar eşliğinde, tıbbi etik kurallarını kendine rehber edinen merkezimiz, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıklarında yenidoğandan - ergenliğe ve Kadın Doğum Konusunda ergenlikten 
menopoza kadar, koruyucu ve tedavi edici sağlık  hizmetleri kapsamında, kendi alanında 
Antalya ve çevresi için bir referans merkezi olma özelliğini devam ettirmektedir. Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunmayan kliniğimizden, ücretliler, özel sigortalılar, 
banka çalışan ve emeklileri, anlaşmalı kurum çalışanları, özel sağlık hizmeti almaktadır. 

Antalya Skal Kulübü üyeleri, çalışanları ve ailelerine özel fiyatlarımız ile hizmet 
vermekten büyük mutluluk duyacağız. 

 Özel Jinefem Tıp Merkezimiz bünyesinde verilen hizmetler, Dr. kadromuz ile cemiyetiniz 
üyelerine yapılacak indirimleri gösteren liste ektedir.   

Saygılarımızla, 

Özel Jinefem Tıp Merkezi 

 

 

 

 

 

                                   info@jinefem.com   -  www.jinefem.com 

    Tel: 0242 317 00 66        fax-0242 317 00 67 



 

JİNEFEM	  CERRAHİ	  TIP	  MERKEZİNDE	  YAPILAN	  TANI	  VE	  TEDAVİLER 
 

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tanı ve Tedavisi 

 

-Kadın hastalıkları tanı ve tedavisi 

-Gebelik takibi ve doğum 

- Suda Doğum  

-Epidural (Ağrısız) doğum imkanı 

-Ameliyathane (Laparoskopik cerrahi ) 

-Kordon kanı alımı ve aracılığı 

-Genital Estetik Ameliyatları 

-İnfertilite (kısırlık)Tedavileri  

-Menapoz Takibi 

-Aile Planlaması 

-Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

 

-Tüm laboratuvar tetkikleri 

 

- Radyoloji 

            *Dört boyutlu renkli Doppler Ultrasonografi 

 

            *Mammografi  

 

            *Kemik Dansitometri 



 

 

UZMAN HEKİM KADROMUZ 

 

Opr. Dr. Kevser CEYLAN 

(Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı) 

Opr. Dr. Havva YILMAZ 

(Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı) 

Opr. Dr. İlter GÜVENDİK  

(Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı) 

 

UZM. DR. ESRA KARASULU ÖZYALÇIN 

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı) 

 

Uzm. Dr. Ajlan ÖZKAN WOLAN  

(Radyoloji Uzmanı) 

 

Uzm. Dr. Mustafa ERCAN  

(Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı) 

 

Uzm. Dr. Cevat GÜÇLÜ 

(Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hast. Uzmanı) 

 

 

 

Not : Bazı branşlarda konsültan hekim şeklinde hizmet alımı yapılabilmektedir. (genel cerrahi, 
cildiye, çoçuk cerrahisi ve üroloji gibi.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Özel Jinefem Tıp Merkezi yenilenen yüzü, yukarıda belirttiğimiz Uzm. Hekim kadrosu  
ve diğer çalışanlarıyla koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla  özel sağlık hizmeti sunmaya 
devam etmektedir.   

Ülkemizin	  ve	  Şehrimizin	  önemli	  Kuruluşlarından	  olan	  Skal	  Antalya	  Kulübü	  Üyeleri’ne	  ,	  eşlerine	  
ve	   yakınlarına	   	   uygulanacak	   olan,	    kliniğimiz cari fiyatları ve Türk Tabipler Birliği fiyatları baz 
alınarak hazırlanan indirim oranları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.(Ücretlendirme her yıl Türk 
Tabipler Birliğine endeksli olarak güncellenmektedir.)  

 

                        CARİ                                       İNDİRİMLİ 

MUAYENE        :                           150 TL                                          100.00 TL.  

                         

 

LABOROTUVAR     :        T.T.B.              % 35 ind. 

RADYOLOJİ        :                            T.T.B                % 35 ind.  

Paket dışı cerrahi işlemler                                      

CERRAHİ  İŞLEMLER DR.ÜCR.:            T.T.B                                             TTB-%15 ind. 

YATAK ÜCRETİ (TEK KİŞİLİK ):          189.TL.(50 birim)                          (40 Birim) 

REFAKAT ÜCRETİ        :                        gerekirse 25 birim                        (25 Birim) 

AMELİYATHANE ÜCRETİ :                           TTB.*30 ‘U (150 birim ve üstü için)         TTB*25 ‘Sİ                  

İLAÇ                                :                             Küpür                                                         Küpür 

SARF MALZEME               :                            CARİ                                                           CARİ   

M.DOĞUM /epidural (PAKET)       :                                                                3.000 TL. 

SEZERYAN ( PAKET)   :                                                                                   3.000 TL. 

Not : TL. ile ifade edilen ücretlere K.D.V. dahildir. 

(paket işlemlere opr. dr. Ücreti, Anestezi dr. Ücreti , doğum salonu ve 
ameliyathane kullanım ücreti, asistan, operasyonlar için gerekli tetkikler,  ilaç ve 
sarf malzeme, hemşirelik hizmetleri, yatak, refakat, yemek gibi otelcilik 
hizmetleri dahildir.)  

 

İyi çalışmalar dileriz. 

 



 

    


