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İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Ara ştırma - Uygulama Merkezi (ARGEFAR) ilaç 

geliştirilmesi ve araştırılması adına, ülkemizde yapılabilecek girişimlere öncülük etmek üzere Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 1993 yılında kurulmuştur. 

Kuruluşu ile birlikte saptadığı "ARGEFAR Kalite Politikası"  ilkeleri doğrultusunda, 2002 

yılında klinik araştırmaların biyoanalitik süreci ve 2003 yılında klinik çalışma süreçleri için T.C. 

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

On sekiz yıllık faaliyeti süresince pek çok ilklere imza atan ARGEFAR bu gün gelinen 

noktada artık özellikle insan üzerinde yapılması gerekli olan beşeri ilaç araştırmaları konusunda 

dünya genelinde kabul gören bir merkez konumundadır.Tüm kapsamı alanındaki konularda onaylı 

yetkinliğini gerçek anlamda Üniversite - Sanayi işbirliği ile uygulamaya dönüştürmüş, tamamlanan 

ve yürürlükte olan projeler ile inovatif ürünler geliştirme ve sektöre sunma noktasına erişmiştir. 

 Bu doğrultuda 2003 yılından bu yana 27 gönüllü yatak kapasitesi ile hizmet veren 

“ARGEFAR Ara ştırma Klini ği (I)”  çalışmaları olarak, ikisi "İleri Faz I", diğerleri 

"Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik" kapsamında toplam 51 araştırma tamamlanmıştır. Dünyada 41 

ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir kuruluşun 7 ülkede gerçekleştirdiği Faz I çalışmaları,8. ülke 

olarak 2008 yılında Türkiye'de bu klinikte gerçekleştirilmi ştir.  

27 Nisan 2011 tarihi itibarı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylan ve hedefini inovatif 

ürünler geliştirmek olarak belirlemiş olan “ARGEFAR Faz Ara ştırmaları Klini ği (II)”  sermayesi 

tamamen yerli olan özel sektör katkısı ile kurulmuştur ve 16 gönüllü yatak kapasitesine sahiptir. Bu 

klinik kapsamında artık ilaç araştırmalarındaki ilk evre olan "Faz I Erken Evre" çalışmaları yanında 

diğer Faz araştırmalarının da yapılabileceği bir araştırma kliniği dünyadaki benzerleri gibi ülkemizde 

ilaç sektörüne hizmet verecektir. 

Her türlü doku ve biyolojik sıvılarda ilaç düzeyi tayini için yöntem geliştirilen, metod 

validasyonu ile kantitatif analizlerin yapıldığı “ARGEFAR Biyoanalitik Laboratuvarı” nda, 2002 

yılından bu yana 50'nin üzerinde molekülde biyoeşdeğerlik çalışmasına ait yöntem geliştirilmesi, 

metod validasyonu ile miktar tayini analizleri tamamlanmıştır. Laboratuvar altyapısında LC/MSMS 

(3), HPLC(4) vb. cihazlar bulunmaktadır. 



Biyoyararlanım, Biyoeşdeğerlik ve Klinik Faz çalışmalarının Farmakokinetik ve İstatistikse 

ldeğerlendirmelerinin gerçekleştirildi ği “Biyoyararlanım & Biyoe şdeğerlik Birimi” çalışmaları 

kapsamında 2003 yılından bu güne pek çok Biyoeşdeğerlik/Biyoyararlanım çalışmasını 

tamamlanmıştır. Çalışmaların gerçekleştirilmesinde lisanslı WinNonlin 5.3 ve SAS 9.2 Programları 

kullanılmaktadır. 

ARGEFAR ilaç klinik araştırmaları,ilgili birimler kapsamında 41 yetkin araştırıcı tarafından 

yürütülmektedir. 
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Derin dondurucuda saklanan biyolojik örnekler 
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