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• Değerlendirme 
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Farmakovijilans Sistemi –  temel öğeleri 

 
 

• Bilgi toplama 

• Yarar/zarar 
analizi 
yapılması 

• Spontan bildirimler 

• Farmakoepidemiyoloji 

• PYRD Raporları 

• Literatür 
 

• Arşivleme 

• Veri tabanına 
işleme 

 

Önleme 

Zararın en az 
düzeye indirilmesi 

 



 Sisteminin  hedefi 

• Pazarlama sonrası, klinik kullanımda 

olan ilaçların risk/yarar oranlarının bireysel 

ve toplumsal düzeyde mümkün olabilecek 

en iyi duruma getirilmesini sağlamaktır. 



Araştırmaların ortaya koyduğu 

bilimsel gerçekler: 
• Advers etkiler mortalite nedenleri sıralamasında 4. ve 6. 

sıralarda yer alıyor!!!! 

• Ekonomik boyut  
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DSÖ VERİ TABANI (VIGIBASE) ; AĞUSTOS 2014 

Raporların ilk 1 milyona ulaşması 25 yıl sürmüşken, bu sayı son 5 yılda hızla 

artmış ve her yıl neredeyse birer milyon yeni rapor VigiBase’e eklenmiştir. 
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TÜFAM ‘A ULAŞAN BİLDİRİMLER 



İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, 22/03/2005  

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Terminoloji 
advers reaksiyon/şüpheli advers reaksiyon advers etki 

Farmakovijilans Yetkilisi Ürün Güvenliği Sorumlusu 

Periyodik Risk Yarar Değerlendirme Raporu Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu 

Amaç 
 

advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir 
şekilde izlenmesi 

advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi 

 
 
 
 
Tanımlar 

İlaç: İnsanlarda bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme ya da önleme 
özelliğine sahip olduğu belirtilerek sunulan ya da farmakolojik, 
immünolojik ya da metabolik bir etki yoluyla bir fizyolojik 
fonksiyonu eski haline döndürmek, düzeltmek, değiştirmek 
amacıyla insanlarda kullanılan madde veya maddeler 
kombinasyonu 

Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir 
teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek 
veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik 
kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu 

Farmakovijilans: Advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer 
sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve 
önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmalar 

Farmakovijilans: Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer 
muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve 
önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar 

- 

Advers reaksiyon/şüpheli advers reaksiyon: Bir ilaca karşı gelişen 
zararlı ve amaçlanmayan cevap 

Advers etki: Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın 
teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, 
düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda 
kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki 

9 



İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, 22/03/2005  

 
 
 
 

Tanımlar 
Farmakovijilans irtibat noktası: Görev yaptığı sağlık kuruluşunda 
advers reaksiyonların bildirilmesini teşvik etmekten, eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yapmaktan, kendisine ulaşan advers 
reaksiyon bildirimlerini TÜFAM’a iletmekten sorumlu hekim, 
eczacı, bunların bulunmadığı yerlerde diş hekimi 

Farmakovijilans irtibat noktası: Sağlık kuruluşunda advers etkilerin 
bildirilmesini teşvik etmekten, farmakovijilans verilerini toplamaktan ve 
TÜFAM’ne iletmekten, gerektiğinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
yapmaktan sorumlu şahsı veya konu ile ilgili birim 

Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu: Ruhsat sahibinin, 
ruhsat sonrası dönemde tanımlanan zamanlarda belli bir formatta 
hazırladığı ve ilacın yarar/risk dengesine ilişkin değerlendirmeyi 
içeren rapor. 

 

Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu (PGGR): Ruhsatlandırılmış/izin 
verilmiş olan bir beşeri tıbbi ürün ile ilgili güncel güvenlik bilgilerini ve 
ürünün yarar ve risklerine dair bilimsel değerlendirme raporunu içeren, 
bu Yönetmelikte belirtilen aralıklarla ruhsat/izin sahibi tarafından, 
Bakanlığa sunulması gereken ve 22 nci maddede belirtilen kılavuzda 
içeriği düzenlenen rapor. 
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İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanımlar 

İlaç suistimali: Zararlı fiziksel veya psikolojik etkilerin eşlik ettiği, sürekli veya aralıklı olarak kasıtlı aşırı ilaç 
kullanımını 

Farmakovijilans sistemi: Ruhsat sahipleri ve başvuru sahipleri, Kurum ve diğer kuruluşlar tarafından bu 
Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için kullanılan ve ilaçların güvenliliğini 
izleyerek yarar/risk dengesinde olabilecek tüm değişiklikleri tespit etmek üzere tasarlanmış olan sistem 

Farmakovijilans sistemi ana dosyası: Bir veya birden fazla ilaca ilişkin olarak ruhsat sahibi tarafından kullanılan 
farmakovijilans sisteminin detaylı tanımını içeren dosya 

Farmakovijilans yetkilisi: Ruhsat sahibinin veya sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşunun bu 
Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek üzere ulusal düzeyde istihdam ettiği hekim veya eczacı 

MedDRA: Uluslararası Uyum Konferansı tarafından oluşturulan düzenleyici faaliyetler için tıp sözlüğü 

Risk: Hasta sağlığı veya halk sağlığı yönünden ilacın kalitesi, güvenliliği ya da etkililiği ile ilgili ve ayrıca çevre 
açısından arzu edilmeyen her türlü risk 

Risk yönetim planı: Risk yönetim sisteminin ayrıntılı açıklaması. 

Risk yönetim sistemi: Bir ilaçla ilgili riskleri tespit etmek, tanımlamak, önlemek ya da en aza indirmek için 
tasarlanmış ve bu müdahalelerin etkinliğine dair bir değerlendirmeyi de içine alan bir dizi farmakovijilans 
faaliyeti ve müdahalesi. 
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İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanımlar 

Ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışması: Ruhsatlı bir ilacın güvenliliğini tehdit edebilecek risklerini tespit ederek, 
tanımlayarak ve risklerin boyutunu belirleyerek ilacın güvenlilik profilini teyit etmek ya da risk yönetim tedbirlerinin 
etkinliğini ölçmek amacıyla yürütülen çalışmalar. 

Sinyal: Gözlemler ve deneyler de dahil olmak üzere bir veya birden fazla kaynaktan alınan, bir müdahale ile bir veya 
birden fazla olay arasında olumlu ya da olumsuz olası yeni bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ya da bilinen bir 
nedensellik ilişkisinin yeni bir boyut kazandığını düşündüren ve doğrulayıcı işlem gerektiren bilgiler. 

Sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu: Ruhsat sahibinin farmakovijilansla ilgili görevlerinin tümünü veya bir 
kısmını yazılı olarak belirlemek kaydı ile devrettiği, en az bir kişiyi farmakovijilans yetkilisi ve bir kişiyi de onun vekili 
olarak tam zamanlı istihdam eden, ilgili kılavuzda belirtilen şartları haiz ve Kurumca denetlenerek onaylanmış kuruluş 

Tüketici: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi bağlamında; hasta ya da bir hastanın avukatı, arkadaşı ya da 
akrabası/ebeveyni/çocuğu gibi sağlık mesleği mensubu olmayan kişiler 

Yarar/risk dengesi: Bir ilacın tedavi edici etkilerinin, ilacın hastaların sağlığı ya da halk sağlığı açısından oluşturduğu tüm 
kalite, güvenlilik ve etkililik riskleri ile birlikte değerlendirilmesi 
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İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014 (13 SAYFA) 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, 22/03/2005 (4 SAYFA) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Farmakovijilans Faaliyetleri ve Tarafların Sorumlulukları 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tarafların Sorumlulukları 

Sağlık 
kurum ve 
kuruluşla
rının 
sorumlu 
lukları 

MADDE 7 – (1) İl sağlık müdürü farmakovijilans il sorumlusu 
olarak, il sağlık müdür yardımcısını görevlendirir ve bu kişinin 
isim ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirir. Hastaneler, advers ilaç 
reaksiyonlarının en doğru şekilde ve en kısa zamanda TÜFAM’a 
bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi farmakovijilans 
sistemini kurar ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösterirler. 
(2) TÜFAM’a bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi 
tarafından farmakovijilans irtibat noktası görevlendirilir ve bu 
kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ile iletişim bilgileri Kuruma ve 
farmakovijilans il sorumlusuna bildirilir. 

Madde 9 — Üniversite hastaneleri, diger egitim ve arastırma 
hastaneleri ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliginde belirtilen A-1 Grubu Özel 
Hastaneler, ürün advers etkilerinin en dogru sekilde ve en kısa zamanda 
Bakanlıga bildirilmesini saglamak amacıyla, kurulus içi farmakovijilans 
sistemini kurar ve bu Yönetmelige göre faaliyet gösterirler; bunun ile 
ilgili standart farmakovijilans çalısma yöntemlerini hazırlarlar ve 
uygulamaya koyarlar. TÜFAM’ne bilgi akısını saglamak üzere; hastane 
yönetimi tarafından, farmakovijilans çalısmalarını yürütecek bir eczacı 
veya hekim, farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu olarak 
görevlendirilir ve bu kisinin ismi, mesleki özgeçmisi ile iletisim bilgileri 
Bakanlıga bildirilir. 
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İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, 22/03/2005 

Farmakovijilans Faaliyetleri ve Tarafların Sorumlulukları Tarafların Sorumlulukları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruhsat 
sahibinin 
sorumlu 
lukları 
 

 Güvenliliğe ilişkin endişeler esas alınarak ilacın piyasaya 
sürülmesine ara verilmesi veya ruhsat başvurusunun geri 
çekilmesi ya da bu yönde bir niyet olması halinde derhal Kuruma 
bildirir. 

-i Türkiye Dışında Gerçekleşen Ciddi Advers Etkiler 

Ruhsat sahibinin, Türkiye sınırları dışında gerçekleşen ve kendisine 
herhangi bir şekilde ulaşan bildirimleri, bir sonraki periyodik güvenlik 
güncelleme raporuna dahil etmesi yeterlidir. Ancak, bu raporlar ürünün 
bilinen risk/yarar profilini değiştiriyorsa (dünyanın 
herhangi bir ülkesinde gerçekleşen güvenlik uyarıları, ürünün yürürlükte 
olan KÜB.nin kontrendikasyon ve uyarılar/önlemler bölümlerinde yapılan 
güvenlik ile ilgili değişiklikler, endikasyon kısıtlaması, geri çekme, askıya 
alma, ruhsat iptalleri, vb.), derhal ve her halükarda, sözkonusu bilginin 
alınmasını takiben en geç onbeş gün içinde TÜFAM’a bildirilmelidir. 

 Kurumun bu Yönetmelik kapsamındaki taleplerine gecikmeksizin 
ve tam olarak cevap verir. 

- 

 Kuruma sundukları farmakovijilans ile ilgili bilgi veya belgelerin 
doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder ve sonuçlarından 
doğacak yasal sorumluluğu üstlenir. Sunulan bilgi ve belgelerde 
gerçeğe aykırılık tespit edildiğinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

- 
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İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik,  
15/04/2014  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, 22/03/2005  

Kuruma Yapılacak Bildirimler ve Bildirimlerin 
Değerlendirilmesi 

Beşeri Tıbbi Ürün Advers Etkilerinin İzlenmesi, Yapılacak 
Bildirimler ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi 

Sağlık 
mesleği 
mensuplar
ının 
yapacağı 
bildirimler 
 

MADDE 21 – (1) Sağlık mesleği mensupları, ilaç kullanımı ile ortaya 
çıkan ve ilaca bağlı olabileceği düşünülen advers reaksiyonları, 
doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki 
farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile on beş gün içinde 
TÜFAM’a bildirirler. 

Madde 13 — Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan 
ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen advers 
etkileri, doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki 
farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile onbeş gün içinde TÜFAM’ne 
bildirirler. 

MADDE 22 – (1) İlaca ilişkin Türkiye’de veya ilacın pazarlandığı 
herhangi bir ülkede hastalar veya sağlık mesleği mensupları 
tarafından spontan olarak bildirilmiş veya ruhsatlandırma 
sonrası güvenlilik çalışması sırasında meydana gelmiş olan tüm 
şüpheli advers reaksiyonlara dair ayrıntılı kayıtları tutar ve 
arşivler. 

Madde 14 — Ruhsat/izin sahibi; 
a) Ürüne ilişkin Türkiye’de veya ürünün pazarlandığı herhangi bir ülkede 
vuku bulan tüm şüpheli advers etkilere dair ayrıntılı kayıtları tutar ve 
arşivler. 

Ruhsat 
sahibinin 
bildirimi 

(2) Türkiye’de meydana gelen tüm şüpheli ciddi advers 
reaksiyonları söz konusu bilginin alınmasını takiben on beş gün 
içerisinde TÜFAM’a bildirir. Ayrıca bu raporlara ilişkin takip 
bilgilerini toplar ve on beş gün içerisinde TÜFAM’a iletir. 

b) Türkiye’de vuku bulan ve sağlık mesleği mensupları tarafından 
kendisine iletilen tüm şüpheli ciddi advers etkilerin kayıtlarını tutar ve 
bunları derhal ve her halükârda, söz konusu bilginin alınmasını takiben 
en geç onbeş gün içinde TÜFAM’ne bildirir. 
c) Türkiye’de vuku bulan ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde 
belirtilen kılavuza göre raporlama kriterlerini karşılayan diğer bütün 
şüpheli ciddi advers etkileri kaydeder ve derhal ve her halükârda, söz 
konusu bilginin alınmasını takiben en geç onbeş gün içinde TÜFAM’ne 
bildirir. 
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2014 
BİLDİRİMLERİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK 





EK İZLEME KAVRAMI (2014 )  

 

• Sağlık mesleği mensuplarının ve  hastaların ilacın güvenli kullanımını 

sağlayacak ek bilgilere dikkat çekmek  

 

• Belli ilaçların izlenmesini yoğunlaştırmak ve özellikle de advers 

reaksiyonların bildirimini teşvik etmek için ek izleme kavramı 

oluşturulmuştur. 

 

• Temel amaç, ilaçların klinik uygulamadaki güvenli ve etkili kullanımını 

etkileyecek ek bilgilerin derhal toplanmasını sağlamaktır.  

Ters siyah eşkenar üçgen sembolü 

İlacın güvenli olmadığı anlamına gelmemektedir. 

 



 

EK İZLEME LİSTESİNE DAHİL EDİLMESİ 

ZORUNLU İLAÇLAR  

 
• İlacın uluslararası uygulamalarda ek izleme listesinde yer alması.  

• Yeni ruhsat müracaatı olan veya ruhsatlı biyobenzer ilaçlar.  

• TİTCK tarafından, özel izleme sistemleriyle takip edilen ilaçlar  

• Özel durumlarda ruhsatlandırılan/ruhsat müracaatı olan ilaçlar.  

• Ruhsat sonrası güvenlilik çalışması yapılması koşuluyla 

ruhsatlandırılan ilaçlar.  

• Yeni bir etkin maddeyi içeren ilaçlar (15.04.2014 tarihinden sonra 

ruhsat müracaatında bulunulan ve daha önce Türkiye’de 

ruhsatlandırılan hiçbir ilacın içeriğinde yer almayan) 

• Tüm biyoteknolojik ilaçlar (15.04.2014 tarihinden sonra ruhsat 

müracaatında bulunulan) 

• Tüm kan ürünleri (01.01.2011 tarihinden sonra ruhsatlandırılan) 

• TİTCK tarafından gerekli görülen ilaçlar.   

 



AB 

 Risk Yönetim Planı 

 (EU-RMP) 

(Kasım 2005) 

ABD 

 Risk Değerlendirme ve 

Minimizasyon Stratejileri  

 (REMS)  

(Eylül 2009) 

TR 

 Risk Yönetim       

Sistemleri 

Kılavuzu 

(10 Mayıs 2011) 

TÜFAM 

RİSK YÖNETİM KLVUZLARI 



Güvenlilik spesifikasyonu 

 

Tıbbi ürüne ilişkin tespit edilen  tüm önemli  

bilgilerin, risklerin Tanımlası 

Klinik öncesi çalışmalar 

Klinik araştırmalar *** 

Meta analizlerde tanımlanan zararlar 

FARMAKOVİJİLANS PLANI 

 



Rutin Farmakovijilans Planında İzlenmesi  

Yeterli mi ? 

 

Ürünün daha net  Anlaşılması ve İzlenmesi ? 

(potansiyel riskler için  öneriler yeterli mi?) 

 

İlave farmakovijilans faaliyetlerine ihtiyaç  varmı ??  

Riskin izlenmesi;Pazarlama sonrası gözetim 

PASS (post-authorization safety studies ) 

Pros. kohort çalışmalar 

FARMAKOVİJİLANS PLANI 

 



 

• Net Tanım; KÜB/KT 

(endikasyon, uygulama 

şekli ile ilgili riskler 

dahil eksiksiz bilgi) 

• Yüksek risk grupları için 

öneri 

• Sayın Dr. Mektupları 

• Dış  Ambalaj ile ilgili 

özellikler (uyarı metni?) 

 

 

 

RİSKİN EN AZA İNDİRİLMESİ   

(MİNİMİZASYONU ) 

 

• İlacın yasal statüsü 

• Kimler  Reçete edebilir 

• Sınırlı dağıtım 

• Eczane seviyesinde kontrol 

• Reçete sayısı,kutu sayısı ve geçerliliğinin 

kontrolü(SGK işbirliği) 

• Bilgilendirilmiş gönüllü oluru  

• Güvenlik İzlem Formu 

• Hasta kayıtları , web tabanlı izleme 

• Periyodik Yarar Risk Değerlendirme Raporları 

• Bilgi  aktarımı,önerilen eğitim programı 

• Eğitici Materyali  

(SSM,Hasta,Hekim ,Eczacı, Şirket 

personelinin eğitilmesi ,broşür,bilgilendirme) 

 



 

 

                 Teşekkür ederim 


