
Merhabalar 

 2019 yılında kurulan şirketimiz ambulans ve sağlık hizmetleri alanında hizmet vermektedir. Her ne 

kadar yeni kurulmuş olsakta alanında deneyimli, işinde tecrübeli arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda en iyi 

sağlık hizmetini sunmayı, güler yüzlü, hızlı ve güvenilir olmayı misyon edindik. Teknolojik ve bilimsel 

yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek düzenlediğimiz hizmet içi eğitimler, katıldığımız ve takip 

ettiğimiz kurs ve seminerlerle şirketimiz ve çalışanlarımızı güncel bilgi ve becerileri eş güdümlü olarak 

yükseltmekteyiz. 

Efeler Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri olarak acil sağlık hizmetleri, sağlık tedbirleri ve 

koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında sağlığınızla ilgili her türlü konuda gerek duyabileceğiniz 

hizmetlerimizle ilgili kısa bir açıklama yapmak ve ihtiyacınız olması halinde bizimle iletişime geçebilmeniz 

adına kısa bir vaktinizi ayırarak bu metni okumanızı sizlerden talep ediyoruz. 

Başlıca Hizmetlerimiz; 

 Acil Sağlık Hizmetleri 

 Hasta Nakil Hizmetleri 

 Yerinde Doktorlu Muayene Hizmetleri 

 Hemşirelik ve Evde Bakım Hizmetleri 

 Sabit Nokta (Revir) ve Kurumsal Sağlık Hizmetleri 

 Organizasyonlarda Sağlık Tedbiri  

 Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri 

 

Acil Sağlık Hizmetleri 

 Acil sağlık problemlerinizde alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık 

hizmeti sunuyoruz. Tam donanımlı ambulanslarımız ve özel sağlık araçlarımızla ihtiyaç duyduğunuz her an 

yanınızdayız. 

 

Hasta Nakil Hizmetleri 

Hasta veya yardıma ihtiyaç duyan yakınlarınız için hastane veya evinizden başka bir hastane veya 

istediğiniz herhangi bir yere nakil ve transfer işlemlerinizi özel aracınız konforunda şehir içi veya şehir dışı 

farketmeksizin gerçekleştiriyoruz. 

 

Yerinde Doktorlu Muayene Hizmetleri 

Alanında uzman ve tecrübeli doktorlarımız ile muayene ve takiplerinizi ev, iş yeri veya ihtiyaç 

duyduğunuz her alanda gerçekleştiriyoruz. 

 

Hemşirelik ve Evde Bakım Hizmetleri 

Enjeksiyon, pansuman, serum takılması, sonda ve beslenme katater takılması ve değiştirilmesi gibi 

hemşirelik hizmetlerini eviz konforunda almanızı sağlıyoruz. Bu sayede hem hastanızın ev ortamından 

uzaklaşmadan sağlık hizmeti almasını hemde enfeksiyon, düşme, zaman kaybı vb. risklerle karşılaşma 

olasılığınızı en aza indirmiş oluyoruz. 

Evde Bakım ihtiyacı duyan hasta ve yakınlarınızın her türlü ihtiyacında yanındayız. Bakıcı, Hemşire, 

Fizyoterapist, Destek ve Temizlik Personeli gibi ihtiyaçlarınızda güvenilir, güler yüzlü hizmet ve işinin ehli 

arkadaşlarımızla yakınlarınızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 

 

Sabit Nokta ve Kurumsal Sağlık Hizmetleri 

Eğitim Kurumları, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Oteller, Uzun Süreli Organizasyon Alanları, 

Site ve Toplu Konut Alanları gibi toplu yaşam alanlarında oluşturduğumuz Revir alanlarıyla sağlık 

hizmetini ayağınıza getiriyoruz. 

Hizmet verdiğimiz kurumlarda işçi-işveren, müşteri-çalışan, öğrenci-öğretmen vb. ayrımı yapmadan 

hizmet alanımız içerisinde oluşabilecek her türlü sağlık problemlerine anında müdahale ediyoruz. 

 

Organizasyonlarda Sağlık Tedbiri 

Spor Müsabakaları, Toplantı, Düğün, Konser, Seminer, Piknik vb. organizasyonlarda 

karşılaşabilecek sağlık sorunlarına anında müdahale edilebilmesi için organizasyon alanında ambulans, 

revir, motosiklet ve bisiklet gibi araçlarla en hızlı sağlık hizmetini sunuyoruz. Bu organizasyonlarda sağlık 



tedbiriyle ilgili her türlü düzenlemeyi, denetlemeyi ve raporlamayı bizzat biz sağlayıp sizlerin iş yükü ve 

zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. 

 

Sizlerin de misafirlerinizin, çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin sağlığını düşünen bir kurum 

olduğunuz düşüncesini göz önünde bulundurarak, kurumunuz işbirliğiyle aile ortamı konforunda sağlık 

hizmeti sunumunda Efeler Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri ailesinde yer almanızı temenni ediyoruz. 

 

 

   

 
 

Efeler Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 

Kazım Dirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:90/1 Bornova İZMİR 

Bornova Vergi Dairesi    Vergi No: 325 103 34 00 

0 (232) 242 72 62 (Pbx) 

0 (850) 466 0 112 

0 (530) 119 76 60 (Evde Bakım, Kurumsal Hizmetler) 

0 (539) 639 08 24 (Ambulans ve Nakil Hizmetleri) 

www.efelerambulans.com 

www.efelersaglik.com  

efelerambulans@gmail.com 

 

 

http://www.efelerambulans.com/
http://www.efelersaglik.com/
mailto:efelerambulans@gmail.com

