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Biz dünyanın en güzel işini yapıyoruz!  
Çünkü bizim başarımız, 

dünyanın en büyük mutluluğunu doğuruyor. 
Başarımız ete kemiğe bürünüyor, 

yaşıyor, gülüyor, ışık saçıyor!

Anatolia Tüp Bebek ve 
Kadın Sağlığı Merkezi

Anatolia ekibi olarak, bilgi ve teknolojinin daima iyileşe-
bileceğini biliyor, profesyonel donanımımızı pozitif bakış 
açısı ve vicdani değerlerimizle birleştiriyoruz.

Burnumuzda bebek kokusuyla, sizinle aynı hayalin peşin-
de, aynı heyecanla çalışıyoruz. Çoğu zaman zorluklarla 
başlayan yolculuğunuzu, umuda dönüştürmek ve niha-
yetinde o mucizevi mutluluğu birlikte tatmak için hiç dur-
madan öğreniyor, yenileniyoruz. Bugüne dek umudumuz, 
inancımız ve bilgimiz bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Minicik 
bir ışığa tutunup, nice karanlık yolları aydınlığa çıkardık. 
Mutluluğunuzla çoğaldık, çoluk çocuk kocaman geniş bir 
aile olmayı başardık. Bunca yılın deneyimi ve bilgisiyle 
biz mutlu sonlara yürekten inanıyoruz, siz de inanın diye 
sonsuz bir özveriyle gece gündüz çalışıyoruz.
 
İçinizdeki umudun kalp atışlarını duymak dileği ile...
Anatolia



UZMANLIK ALANLARIMIZ
•   Tüp Bebek Tedavisi (mikroenjeksiyon)

•   Genetik Tarama ve Tanı (PGS / PGT)

•   Erkek İnfertilitesi (mikro - TESE)

•   İnseminasyon (aşılama)

•   Tüp Bebek dışı doğurganlık 
     tedavi seçenekleri

•   Polikistik Over Sendromu (PCOS)

•   Endometriozis (çikolata kisti)

•   Histeroskopi ve Laparoskopi

•   Gebelik Takibi

işimiz 
mutluluğa

gebe !
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Prof. Dr. Hakan Yaralı

19.07.1962’de Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1986 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987–1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalında Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. 1991–1992 
yılları arasında Kanada’da Columbia Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme  
Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi’nde üreme tıbbı ile ilgili üst ihtisas yaptı. 1992’de tekrar Hacettepe 
Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına dönen Dr. Yaralı, 1994’te Yardımcı Doçent, 
1996’da Doçent ve 2003’te Profesör unvanlarını aldı. 2009 - 2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Şu an için halen 
Hacettepe’deki görevini de sürdürmekte. 
 
Prof. Yaralı, tüp bebek uygulamalarının Hacettepe Üniversitesi’nde 1990’lı yılların başında kurulmasında 
aktif olarak çalıştı. Prof. Yaralı, tüp bebek uygulamalarının klinik tarafı yanı sıra laboratuvar kısmına da 
aktif ilgi duymaktadır. Bu kapsamda, 2000 yılında Harvard Üniversitesi Hastanelerinin (Mass. General 
Hospital, Brigham Hospital ve Boston IVF) tüp bebek laboratuvarlarında çalışmıştır. Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığı tarafınca, gerek klinik gerekse de laboratuvar olarak sertifikalı çok nadir klinisyenlerden biridir.
 
30 yıldır zamanının %90’ını klinik, laboratuvar ve tüm yönleri ile tüp bebek konusuna ayıran Prof. Yaralı, 
bu alan kapsamında; üreme hormon bozuklukları, polikistik over sendromu endometriozis ve endoskopik 
cerrahi (histreroskopi ve laparoskopi) ile uğraşmaktadır. Bu konularda 100’ün üzerinde saygın uluslararası 
dergide yayınlanmış makalesi ve 11 adet kitap bölümü vardır. Çok sayıda uluslararası kongre düzenlemiş 
olup, halen çok merkezli uluslararası çalışmalara katılmaktadır.
 
Uluslararası yayınlara yapılan atıf sayısı temelinde değerlendirilen (yazarın yaptığı yurt dışı araştırma 
yayınlarına diğer araştırmacıların yaptıkları atıf sayısına), ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan  
TÜBİTAK Ödülünü 1998 yılında almıştır.
 
Prof. Dr. Hakan Yaralı, yurt içi ve yurt dışında birçok saygın dergide bilimsel yayın danışmanlığı yapmaktadır. 
Ülkemizde üreme tıbbı ile ilgili Turkish Society of Reproductive Medicine (TSRM) derneğinin 2005–2007 
yılları arasında Başkanlık görevini yapmıştır. Halen TSRM Derneği’nin bilimsel danışma kurulu üyesidir.
 
Prof. Dr. Hakan Yaralı, evli ve iki çocuk babasıdır.



Doç. Dr. Mehtap Polat

26.09.1977’de Ankara’da doğdu. 1994-2000 yılları ara-
sında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 
1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, gös-
termiş olduğu akademik başarıdan dolayı “Onur Ödülü” 
almaya layık görüldü.

2001-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakül- 
tesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında  
uzmanlık eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
“Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Sertifikasyon 
Eğitimini” tamamladı. 2015 yılında Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Doçenti oldu. 2016 yılından itibaren TSRM Üreme 
Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Mehtap Polat’ın yurt dışı dergilerde yayınlanmış 
20’nin üzerinde makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda  
Human Reproduction ve Journal of Assisted Repro- 
duction and Genetics dergilerinin de içinde bulunduğu 
bazı dergilerin bilimsel yayın danışmanlığını yapmaktadır. 
2005 yılından bu yana Anatolia Tüp Bebek ve Kadın 
Sağlığı Merkezi’nde çalışmakta olup, evli ve iki çocuk 
annesidir.

Kariyerini araştırma ve geliştirmeye adamış tıbbi ekibimiz, hastalarımızın hayallerindeki aileye kavuşmaları 
için bilgi ve özveriyle çalışmaktadır. Amacımız, hasta odaklı, koşulsuz hasta memnuniyeti temelinde, ileri 
tıbbi teknolojinin tüm enstrümanlarını kullanarak yüksek gebelik başarısı sağlamaktır. 

Bu zorlu sürecin başından sonuna kadar yanınızda olup, heyecanınıza, umutlarınıza, sorunlarınıza ve 
dileriz nihayetinde mutluluğunuza ortak olmak için varız. 

Bilgimiz bizim en büyük varlığımız. Onu sizin sevincinize dönüştürmekse varlık amacımız. 

ANATOLIA AİLESİ



LABORATUVAR

Tüp Bebek, uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst  
düzeyde olmasını zorunlu kılan bir alan. Anatolia laboratuvar ekibi, bu bilinçle 
bilgisini daima güncellerken, teknolojik donanımını da dünya ile eş zamanlı 
olarak yenilemektedir. En güncel ve çağdaş klinik bilgilerine dayalı uygula-
maların yapıldığı laboratuvar, kanıta dayalı, bilimi esas alan bir kültürle çalışır. 
Anatolia’da her hasta için kişiye özel klinik ve laboratuvar uygulamaları yapılır. 
Sürekli gelişime açık olan Anatolia laboratuvar ekibi; vicdan, ahlak ve şeffaflık 
ilkeleriyle birleştirdiği bilimsel yöntemlerini, yaşamınızda mutluluk ve sağlığa 
dönüştürmek için çalışır.

ANATOLIA

İrem Yaralı Özbek 
Embriyolog, MSC, MHS

1990 yılında Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini TED Ankara 
Koleji’nde tamamladıktan sonra 2007-2011 yılları arasında 
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğrenim gördü. 2010 
yılında Harvard Üniversitesi Kompleks Genetik Hastalıkları 
Bölümünde staj yaptı. 2011-2012 yılları arasında Amerika’da 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’te Üreme ve 
Kanser Biyolojisi dalında yüksek lisansını tamamladı. Ardından 
Amerika’da Eastern Virginia Medical School’da Klinik Embri-
yoloji ve Androloji Bölümü’nde 2 yıllık tezli master programını 
tamamladı. Yaralı Özbek; klinik embriyoloji ve androloji (tüp be-
bek laboratuvarında) alanında yurt dışında master programlı 
eğitim almış çok nadir embriyologlardan biridir.  İrem Yaralı Öz-
bek’in yurt dışı dergilerde yayınlanmış 10’un üzerinde  makalesi 
bulunmaktadır. 2012 yılından bu yana Anatolia Tüp Bebek ve 
Kadın Sağlığı Merkezi’nde çalışmaktadır ve evlidir.



KALİTE POLİTİKASI
Anatolia için kalite; bilgi, teknoloji ve hizmet kültürünün son- 
suza dek iyileşelebileceği inancına dayanır. Kendi içinde daimi 
bir denetim mekanizmasını çalıştıran bu ekol, kontrol edilmeyi 
de bir değer olarak algılar ve kendini daima eleştiri ve yeniliğe 
açık tutar. 
 
ISO belgesi, Anatolia kalitesinin sembolik bir akreditesidir. 

ANATOLIA

 

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Certificate No. 20100173002732
EN I SO 9001

Kurumumuzun, ISO-9001/2015 uluslararası 
hizmet kalite standardını tespit eden  
sertifikasyon belgesi bulunmaktadır.



PGS / PGT
PGS yöntemi, tüm yaş gruplarında yapılabilen,  
tüp bebek denemelerinde, başarı şansınızı artı- 
ran ve gebeliğe sağlıklı bir başlangıç yapmanızı 
sağlayan bir uygulamadır.

Embriyonun doğru sayıda kromozom yapısına 
sahip olması, sağlıklı bebek gelişimi için esastır. 
Eğer embriyo eksik ya da fazla sayıda kromozom 
içerir ise buna anöploidi denilmektedir. 

PGS, embriyolara zarar vermeksizin, embriyola- 
rın tüm kromozomlar (24 çeşit; 46 adet) açısın- 
dan taranmasını sağlayan ve sağlıklı embriyonun 
tespitine olanak veren en modern yaklaşımdır.  
Kromozomal olarak normal yapıda olduğu sap- 
tanan tek bir embriyonun transferi ile her yaş 
grubundaki hastalarda hem gebe kalma oranı 
artmakta hem de gebeliğin düşükle kaybedilme 
riski azalmaktadır. 

Eğer çiftlerde veya ailede genetik olarak geçiş 
gösteren herhangi bir hastalığa ait gen mutas- 
yonu varsa ve bu hastalığın embriyodan alına- 
cak hücre örneği ile tanısı koyulabiliyorsa (meta- 
bolik hastalıklar, kistik fibrozis, talesemi vb.) 
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemi ile 
hastalığı bulundurmayan bir diğer deyişle sağ- 
lıklı embriyo tespit edilebilir.     
 

ANATOLIA

EMBRİYOLARI
SÜREKLİ 
İZLEME
Sürekli embriyo izleme sistemi ile embriyolarınız 
artık daha yakından takip ediliyor.  

En son teknoloji ile üretilen bir inkübatör çeşidi 
olan sürekli embriyo izleme sistemi sayesinde, 
cihaz içinde bulunan özel kameralar ile, embri-
yolara zarar vermeyecek şekilde 20 dakikada 
bir görüntüleme yapılmakta ve bu görüntüler 
bilgisayar ekranında izlenebilmektedir. Böylece 
süreklilik arz edecek şekilde, embriyonu döl-
lenme, bölünme seyrinin takibi ve bölünme 
anormalliği olan embriyoların tespiti ile tutunma 
ihtimali en yüksek olabilecek doğru embriyonun 
seçimi mümkün olabilmektedir.

ANATOLIA



ERKEK 
İNFERTİLİTESİ
Sorunda ve çözümde erkeğin rolü büyük. Gele- 
neksel toplumlarda, gebe kalma probleminin 
çoğunlukla kadın kaynaklı olduğu düşünülse de 
gebe kalmakta sıkıntı çeken çiftlerin %40’ında 
erkeğe ait faktörler etkendir. Bu nedenle erkeğin 
değerlendirilmesi ve uygun yöntemin belirlen- 
mesi başarı için çok önemlidir. Azospermi (me-
nide hiç sperm olmaması) olgusunda 2500’ün 
üzerinde mikro-TESE deneyimi olan ekibimiz, 
Anatolia’nın başarı katsayısını artıran değerle-
rindendir.

ANATOLIA

GEBELİK TAKİBİ
Birlikte geçirdiğimiz sürecin sonunda, mutlu 
haberi alıp gebe olduğunu öğrenen hastalarımız 
dilerlerse gebelik süresince ve doğumda da 
Anatolia ile yola devam edebilmekteler. Anato- 
lia’nın profesyonel ekibi ve bilimsel veriler ışığın- 
da sürdürdüğü uygulamaları, gebelik ve doğum- 
da da yanınızda. Bebeklerimize, ilk anından doğu- 
muna kadar eşlik etmenin mutluluğu da bir başka! 
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AKADEMİ
Bilginin durmaksızın yenilendiği ve büyüdüğü bir çağ 
yaşıyoruz. Her an bir hayalin gerçekliğine tanık oluyoruz. 
Tüm bu değişimse, bilim ve teknolojinin birlikteliğinden 
doğuyor. Anatolia Akademi olarak, bilimin insan yaşamına 
sağladığı tüm değerleri, hastalarımıza fayda olarak sun-
mayı misyon edinerek, her an gelişimin takipçisi ve üreti-
cisi olarak kendimizi yeniliyoruz.

Bu bağlamda; merkezimiz bünyesinde 2010 yılından bu 
yana belli aralıklarla yurt dışından gelen doktor ve emb-
riyologlarla eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Dünyanın dört 
bir yanından gelen (Çin, Rusya, Yunanistan, İran, Ukrayna 
ve Kanada) meslektaşlarımıza tüp bebeğin hem klinik  
hem laboratuvar uygulamaları hakkında 2-3 günlük  
eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. 

Ayrıca merkezimizin direktörü Prof. Dr. Hakan Yaralı, 
belli aralıklarla yurt dışında faaliyet gösteren tüp bebek 
merkezlerinin uygulamalarını denetlemek ve güncel 
yöntemler hakkında bilgi vermek için diğer merkezlerle 
işbirliğini koruyor. Merkezimiz, bilimin uygulayıcısı değil,  
üreticisi de olmanın gurur ve üstünlüğünü yaşıyor. 

ANATOLIA

İçinizdeki umudun kalp atışlarını 
duymak dileği ile...



Cinnah Cd. No.54 06690 Çankaya Ankara
T +90 312 442 56 56   F +90 312 442 46 78
info@anatoliatupbebek.com.tr
www.anatoliatupbebek.com.tr
www.anatoliaivf.com

Haritaya kolay ulaşım için 
lütfen okutunuz.
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