
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İstanbul Barosu Mensupları için özel hazırlanmış hizmet 
portföyümüz 
 
elab Laboratuvar – 0850 470 1 555 

 



 

 

13 Mart 2018 

Saygıdeğer İstanbul Barosu Mensupları, 
 
Elab Laboratuvarları olarak İB mensupları’nın tüm klinik laboratuvar ihtiyaçlarınızı karşılamak istediğimizi 
belirtmek isteriz. Aşağıdaki paylaştığım testler için tüm ihtiyaçlarının tüm şubelerimizde karşılanacağı 
model dahilinde;  
 

 Randevu taleplerinin alınması 

 İstanbul Barosu’na bağlı tüm personel, üye ve aileleri için ev ya da işyerinden 
örnek alınması 

 Bebek hastalardan özel kan alımı 

 Laboratuvar kayıtlarının açılması 

 Hastadan kan alınması 

 Sonuçların takip edilmesi ve raporlanması 
 
Elab laboratuvarlar grubu olarak, İstanbul Barosu’na bağlı personelleri, mensupları ve aileleri bu 
hizmetlerimizi ücretsiz olarak kullanabileceğini belirtmek isteriz. 
 
Mobil olarak hizmet veren elab mobil ekibimiz, rezervasyon dahilinde ücretsiz olarak İstanbul dahilinde 
yerinde kan alımını yapmakta ve özel sağlık sigortalıysalar için provizyon işlemlerini de hızlıca 
tamamlanacaktır. Böylece iş ve zaman kaybının da önüne geçilmiş olacaktır.  Test sonuçlarının e-mail 
olarak gönderilmesinin yanında kişiye özel vereceğimiz kullanıcı kodu ve şifre ile sistemden kendileri de 
elab platformu üzerinden, tüm yeni ve eski sonuçlarını karşılaştırabilecek ve takip edebilecekler. Arzu 
edildiğinde test sonuçları uzman hekimlerimizce değerlendirilerek ve ücretsiz olarak 
danışmanlık hizmeti verilecektir.  Tüm hasta örnekleri +4oC'de 1 hafta ve -40oC'de 1 yıl boyunca 
dondurularak saklanmaktadır, böylece, hekimler tarafından, herhangi bir ek test çalışılması istenmesi 
durumunda mevcut örnek kullanılarak hastadan tekrar örnek alınması zorunluluğunun önüne 
geçilmektedir.  
 
Testlerini elab'ın konforlu hizmetiyle yaptıran tüm personel My elab card üyesi olacaktır. My elab card, 
içerisine biriktirdiği puanlar sayesinde bir sonraki yaptırdıkları testler için indirimlerden faydalanma hakkı 
kazandıracaktır. Özellikle Elab’ı ilk tercih etmiş olmaları dolayısıyla Metabolik Panel Test’i de hediye 
olarak sunacağız.  
  
elab Metabolik panel testleri  içerisinde aşağıdaki parametler bulunmaktadır;  
  

 Glukoz Random 

 Total kolesterol, 

 SGPT-Alanin Aminotranferaz (ALT), 

 Kreatinin  
  
Bu testleri ücretsiz olarak yaptırmak isteyenlerin elab laboratuvarının herhangi bir şubesine gidip kan 
vermesi yeterli olacaktır. 
 

 
Saygılarımla, 
 
Tolga Başarır 
elab İcra Kurulu Başkanı 
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1. Sağlık Sigorta Kapsamındaki Hizmetler 

elab laboratuvarının yaptığı anlaşmalar uyarınca, anlaşmalı kurumların tam listesini 5. Maddede 
bulabilirsiniz,  sigorta şirketinden Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) belirlediği fiyatlar üzerinden 
indirimli provizyon alınmaktadır. İndirim oranları sigorta şirketlerine göre değişiklik 
göstermektedir. 

   

1.1 Klinik Kimya Testleri 

elab laboratuvarları TÜRKAK tarafından ISO15189 Akreditasyon belgesine sahip, “İyi ve Doğru 
Laboratuvar Uygulamaları” ilkelerini örnek alarak tüm Laboratuvar alanlarında en yüksek 
kalitede hizmet vermek için çalışmaktadır. Klinik kimya testleri, Biyokimya ve Mikrobiyoloji 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu her iki branşta toplamada 1.500’ün üzerinde farklı test 
çalışabilmekteyiz.  

 

1.2 Genetik Testler 

Birçok hastalığın oluşumunda genetik yapıdaki değişikliklerin etken olduğu saptanmıştır. Genetik 
yapıda meydana gelen bu değişiklikler sonucu oluşan hastalıkların sonraki nesillere aktarılma 
riski olduğu için, genetik alanında sağlanan gelişmeler sonrasında neticesinde doğru ve erken 
tanı mümkün olabilmektedir. 2016 yılında kurulan elab içerisinde faaliyet gösteren genetik tanı 
merkezimizde 300’ün üzerinde genetik testi çalışmaktayız.  

2. Özel İndirimler 

Sağlık sigorta şirketleri gerek hasar primlerinin artmasını engellemek gerekse de suistimallerin 
önüne geçebilmek adına birçok laboratuvar testine provizyon vermemektedirler. Bu durumda 
çalışanlarda mağduriyet oluşmaması adına TBB çalışanlarına TTB fiyatları üzerinden kendi 
çalıştığımız tüm testlerde %30 indirim uygulanacaktır. Çalışanlar ayrıca, isteğe bağlı olarak, 9 
(dokuz) taksite varan imkanlardan da faydalanabileceklerdir.  

           

3. Elab Paneller 

Elab Panelleri sağlık sigortasının kullanılmadığı ya da karşılamadığı durumlarda çalışanın hasar 

primlerinin artmasına engel olmak ve maliyet avantajı sağlamak adına hazırlanmıştır.  

3.1 Check-Up Panelleri 

 

Olası hastalıklarını erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, kalıtsal 
yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması Check-Up olarak tanımlıyoruz. 
İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunları; hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. 
Özellikle aile öyküsü olan kişilerde yılda bir kez yapılan sağlık taraması ile erken teşhis ve 
ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabiliyor.  

“Bir hastalığa tedavi eden en becerikli doktor olabilir, ancak onu engelleyen en güvenli 
doktordur.”  Bakış açısıyla elab doktorlarının tecrübelerine dayanarak hazırlanmış GOLD Check-
Up panelleri aşağıda sunulmuştur. Check-Up panellerin detayına ekler bölümünde ulaşabilirsiniz. 

 
 



 

 

3.1.1 40 Yaş Altı GOLD Check-Up paneli 

Özellikle 40 yaş altı Kadın ve Erkeklerin sağlık gereksinimleri riskleri göz önüne alınarak 
hazırlanmış bir paneldir. Ortalama da 32 test parametresine bakılmaktadır. Check-Up 
panelleri sadece laboratuvar testlerinden oluşmaktadır. 

 

(Türk Lirası)   

 Kadın Erkek 

Özel İndirimli Fiyat (KDV dahil) 765,00 725,00 

 

3.1.2 40 Yaş Üstü GOLD Check-Up paneli 

Birçok hastalığın gelişimi için sınır noktası olarak 40 yaş kabul edilmektedir. Bu sebeple 40 
yaş üstü Kadın ve Erkeklerin sağlık gereksinimleri riskleri göz önüne alınarak geniş kapsamlı 
hazırlanmış bir paneldir. 38 test parametresine bakılmaktadır. Check-Up panelleri sadece 
laboratuvar testlerinden oluşmaktadır. 

 

(Türk Lirası)   

 Kadın Erkek 

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 1.295,00 1.235,00 

 

3.2 Titiz Anne Paneli 

 
Bakıcı gözetiminde büyütülen bebeklerin, ya da evde bakım hizmetleri alan kişilerin sağlığı için 
bütün gün onlarla birlikte olan bakıcının herhangi bir hastalık bulaştırma riskine sahip olup 
olmadığı inceleyen bir paneldir. Özellikle yeni doğan bebekler ve bakıma muhtaç yaşlıların, 
bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için birçok enfeksiyona açık haldedirler. Bu sebeple bakıcınızın 
sağlık durumu tüm sevdiklerinizin sağlığı kadar önemlidir. Bu hassas duruma özel hazırladığımız 
“Titiz Anne Paneli” ile aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz. 
 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 390,00 
 
 

3.3 Titiz Anne Paneli Plus 

 
Yukarıdaki panelimize ek olarak, Tüberküloz (verem) hastalığı, "Mycobacterium Tuberculosis" 
adı verilen bir mikrobun bulaşmasıyla ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon 
hastalığının tanısı için ayrıca Quantiferon testi ilave edilmiştir. Özellikle son yıllarda, gayri resmi 
yollardan gelen göçmen nüfusun artışıyla birlikte verem vakalarında artış gözlenmektedir. 
 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 475,00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.4 Pathway Fit 

 
PathwayFit® beslenme profiliniz, genleriniz ve yaşam tarzınızın; diyet, beslenme ve egzersiz 
üzerine olan etkilerini size özel kişiselleştirilmiş bir raporla anlamanıza yardımcı olacak benzersiz 
bilgileri içerir. PathwayFit® beslenme profili, bedensel yapınıza özel tasarlanmıştır. Genetik 
bilgilerinden yola çıkarak vücudunuzun şekerler, yağlar, besinler ve vitaminleri nasıl işlediğini 
kavrayabilir, bu işin esasları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olursunuz. 
 
https://www.elab.com.tr/shw_services/kilo-vermek-icin/ 
 
 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV Dahil) 1.495,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elab.com.tr/shw_services/kilo-vermek-icin/


 

 

4. İstanbul Barosu Mensuplarına Hizmetler 

Elab panelleri, İstanbul Barosu çalışanları ve bağlı tüm birimleri adına daha sağlıklı, motive ve 

sağlığını yönetebilen bireyler olması için hazırlanmıştır. Oluşturduğumuz panel ve hizmetleri, 

İstanbul Barosu Fit programı kapsamında, çalışanlara destek olması amacıyla hazırlanmıştır.  
 

4.1 Diyetisyen 

 

Sağlıklı beslenme, bireylerin iş performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışan bireylerin 
sağlıklı beslenmeleri ile iş performanslarının artması beraberinde şirket başarısının da 
artmasında önemli rol oynar.  

İstanbul Barosu Mensupları Fit programı kapsamında Diyetisyen Yağmur Atılgan tarafından 
isteyen tüm İstanbul Barosu Mensuplarına ücretsiz vücut analizi yapılacak ve çalışma sonuçları 
e-posta olarak paylaşılacaktır. Diyetisyen görüşmesi için randevu alması yeterli olacaktır. 

 

 Metabolizma Yaşı 

 Bazal Metabolizma Hızı 

 Vücut Kitle Endeksi 

 Sıvı ağırlığı ve sıvı oranı 

 Yağ ağırlığı ve yağ oranı 

 Obezite derecesi 

 İç Yağlanma, Protein Miktarı, Mineral Miktarı 

 Kütlesel analiz 

-Yumuşak Kas Dokusu (kg) 

-İskelete Bağlı Kaslar (kg) 

-Hücre Dışı Sıvı (kg) 

-Hücre İçi Sıvı (kg) 

-Hücre Kütlesi (kg) 
 

Diyetisyen hizmetinden faydalanmak isteyen çalışanlar için paket fiyatları aşağıdaki gibidir; 

 

(Türk Lirası) KDV Dahil 

1 Seans 100 

4 Seans Paket 160 

8 Seans Paket 300 

 
 

4.2 İB Fit Mini Check-Up 

 

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak en temel riskleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir 
paneldir. Ortalama da 10 test parametresine bakılmaktadır. Check-Up panelleri sadece 
laboratuvar testlerinden oluşmaktadır. 

 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV Dahil) 149,00 
 



 

 

4.3 İB Fit Plus Check-Up 

 

Elab fit Mini Check-Up paneline ek sindirim sistemi ve kalp damar hastalıklarının daha detaylı 
incelenmesi için Alkalen Fosfataz (ALP), Karsinoembriyonik (CEA) ve sensitive CRP ilave 
edilmiştir. Ek olarak Erkek hastalarda, Prostat ile hastalıkların araştırılmasında kullanılan PSA 
Total testi eklenmiştir. Ortalama da 10 test parametresine bakılmaktadır. Check-Up panelleri 
sadece laboratuvar testlerinden oluşmaktadır. 

 

(Türk Lirası)   

 Kadın Erkek 

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 259,00 299,00 
 

4.4 Elab Fit Vitamin D 

 
Güçlü kemik ve dişlerin oluşmasına yardımcı olan kalsiyumun bağırsaklardan emilimi için D 
vitaminine ihtiyacımız vardır. D vitamini, kalsiyum ile birlikte yaşlı erişkinlerde osteoporozun 
önlenmesine yardımcı olabilir. Yeterli miktarda D vitamini olmadan, kemik kırılganlaşabilir ve 
kırılabilir. D vitamini, sağlımız için önemli faydalar vaat eden bir vitamindir, ancak çoğu yetişkinde 
yetersiz oranda bulunmaktadır. 

 
D vitamini son yıllarda çok popüler, çünkü araştırmalar onu sayısız sağlık yararıyla ilişkilendiriyor. 
Araştırmalar, D vitamininin kemik sağlığındaki çok önemli rolünün ötesine geçebileceğini ve 
kanser, kalp hastalığı, inme, şeker hastalığı, otoimmün hastalık riskini azaltabileceğini gösteriyor. 
Bununla birlikte metabolizmanın regülasyonunu sağlayarak yaşam kalitesini arttırmaktadır.  
 
D vitaminini benzersiz kılan şeyler, vücudunuzun güneşten yapabileceği bir vitamin ve aynı 
zamanda bir hormon olması… Gıdalardan ve güneşten D vitamini alınabilmesine rağmen, 
maalesef insanların yaklaşık %40 – %75’inde D vitamin eksikliği vardır. Birçok doktor ve 
laboratuvar ve uzmanı için kabul edilebilir seviye 30 nanogram/ml ile 100 nanogram/ml olarak 
söylenebilir. 
 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 85,00 

 

 

4.5 Elab Fit Beyin ve Kalp Sağlığı Vitamin Paneli 

Düzenli ve normal bir yaşamda beyin vücudun aldığı enerjinin %25-30 unu tüketir. Ancak 
öğrenme ve sınav gibi beynin yoğun çalıştığı ve stresli anlarda tüketim %80-90’lara kadar çıkar. 
Bunun sonucu olarak vücuttaki özellikle B vitamini olmak üzere birçok vitamin ve minerallere 
ihtiyaç artar. B Vitaminlerinin eksikliği ise geçici olarak hafıza zayıflığına neden olur ve öğrenmeyi 
olumsuz etkiler. 

 

Beyin ve Kalp Sağlığı Vitamin Panelinde aşağıdaki vitaminlere bakılmaktadır; 

 25-OH-Vitamin D (ECLIA) 

 Vitamin C (Askorbik Asit) 

 Vitamin E (Alfa Tokoferol) 

 Vitamin B12 



 

 

 Vitamin B1 (Thiamin) 

 Vitamin B6 

 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 449.00 

 

4.6 Elab Fit Vitamin Plus ve Mineral ve Ağır Metal Paneli 

Elab Fit, Beyin ve Kalp Sağlığı Vitamin Paneline ek olarak vücudumuzun sağlıklı olarak işlevlerini 
yerine getirebilmesi için aşağıdaki vitaminlere ek olarak çeşitli mineral ve ağır metallere de 
bakılmaktadır. Özellikle, Çinko ve Selenyum gibi ağır metallerin fazlalık ve eksiklikleri dermatit, 
saç dökülmesi, zihinsel bozukluklar, prostat büyümesi, testosteron seviyesinde azalma, halsizlik, 
çocuklarda gelişim bozuklukları, enfeksiyonlar ve karaciğer hasarı gibi birçok rahatsızlığa sebep 
olduğu bilinmektedir. 

 

Elab Fit, Vitamin Plus ve Mineral ve Ağır Metal Panelinde aşağıdaki vitamin, mineral ve ağır 
metallere bakılmaktadır; 

 

 25-OH-Vitamin D (ECLIA) 

 Vitamin C (Askorbik Asit) 

 Vitamin E (Alfa Tokoferol) 

 Vitamin B12 

 Vitamin B1 (Thiamin) 

 Vitamin B6 

 Magnezyum (Mg) 

 Fosfor (P), inorganik 

 Kalsiyum (Ca++) 

 Potasyum (K+) 

 Demir (Fe) 

 Çinko (AAS) 

 Selenyum (AAS) 

 

(Türk Lirası)  

İndirimli Fiyat (KDV dahil) 649.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Anlaşmalı Kurumlar 
 

Elab laboratuvar hizmetleri olarak aşağıda paylaştığımız tüm Özel Sağlık Sigorta kurumlarıyla 
anlaşmalarımız mevcuttur. Bu plan dahilinde, Herhangi bir Özel Sağlık Sigortası poliçesine tabi 
olmayan İstanbul Barosu Mensupları için de elab laboratuvarının TTB birim fiyatları üzerinden %30 
indirimli fiyatları geçerli olacaktır. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 


