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İlaç Nedir ? 

 

İnsanlarda bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme ya da önleme 

özelliğine sahip olduğu belirtilerek sunulan ya da farmakolojik, 

immünolojik ya da metabolik bir reaksiyon yoluyla bir fizyolojik 

fonksiyonu eski haline döndürmek, düzeltmek, değiştirmek 

amacıyla insanlarda kullanılan madde veya maddeler 

kombinasyonunu ifade etmektedir. 

 

 

 

 

TITCK tarafından hazırlanan İlaçların Güvenliliği ile İlgili 

Taslak yönetmelikte verilen tanımla  

İLAÇ : 
 



Risk – Yarar Dengesi 

Tanımı ve kullanım amacı itibariyla İlaç,  
 

İnsan 

vücudunda 

hastalıkların teşhis , 

tedavi ya da 

önlenmesi amacıyla 

bir dizi  değişikliklere 

yol açan maddeleri 

ifade etmaktedir 

 

Bu değişiklikler 

dolayısıyla ortaya 

çıkabilecek olumsuz 

etkilerin ilacın 

kullanımının getirmesi 

öngörülen faydaya oranı 

her zaman tıbben kabul 

edilebilir seviyede 

olmalıdır 

 



Risk – Yarar Dengesi 

 

 
İlaç risk – yarar dengesinin gözetimi  

« ilaçların hastalara ulaşması sürecinde yeralan kişi ve kurumlara» 

birbirleriyle koordineli yürütülecek görev ve sorumluluklar 

yüklemektedir. 
 

Hekim:  

Güncel etiket bilgileri 

ışığında risk-yarar dengesini 

göz önüne alarak tedavi 

düzenlemek 

Sağlık Otoritesince 

belirlenmiş «güvenlilik 

raporlama ve iletişimi» ile 

ilgili görevlerini yerine 

yetirmek  

Ruhsat sahibi:  

Tüm ruhsatlı ilaçlarının en 

güncel güvenlik verilerini 

içerir etikete sahip olmasını 

temin eder 

Sağlık Otoritesince 

belirlenmiş «güvenlilik 

raporlama ve iletişimi» ile 

ilgili görevlerini yerine 

yetirmek  

Sağlık Otoritesi : 

• İlaç güvenliliği ile ilgili 

takip, raporlama ve 

iletişim ilkelerini belirler 

ve ilkelere uygun faaliyet 

edilmesini temin eder 

• Tüm ruhsatlı ilaçların en 

güncel güvenlik verilerini 

içerir etiket bilgilerine  

sahip olmasını temin 

eder. 



Ülkemizde Mevzuat 

Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

Farmakovijilans Kılavuzu 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Farmakovijilans Denetimlerinin Yürütülmesine İlişkin Kılavuz 

Farmakovijilans Denetimlerinin Raporlanmasına İlişkin Kılavuz 

Risk Yönetim Sistemleri Kılavuzu 

Varyasyon Yönetmeliği ve Kılavuzu 



 

Sağlık Otoritesi... 

İlacın geliştirme aşamasından itibaren, ruhsatlandırılması sırasında ve 

ruhsatlı bulunduğu süreç boyunca doğru endikasyonda ve risk-yarar 

dengesi gözetilmek suretiyle kullanımını temin edecek her türlü 

mevzuatın oluşturulması ve uygulanmasını sağlar, 

 

Kendisine ulaşan yeni bilimsel bilgileri, güvenlilik verilerini ve bu 

verilerin ürünlerin risk-yarar dengesine etkilerine dair bilimsel 

değerlendirmeleri yapar, 

 

Yapılan Bilimsel Değerlendirmeler sonucu geçerli mevzuat 

çerçevesinde öngörülen aksiyonları alır, ruhsat sahiplerince alınması 

gereken aksiyonları belirler ve uygulanmasını sağlar. 

 

 



 

Ruhsat Sahipleri 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

Farmakovijilans Kılavuzu  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

 

 

Öncelikle ilaçla ilgili doğru ve en güncel bilgilerin Sağlık Otoritesine 

sunulmuş olmasından sorumludur. 

Mevcut ürünlerinin güvenliliğini sağlamak için uygun bir 

farmakovijilans ve risk yönetim sistemi kurmalıdır. 

 

Ruhsat sahipleri bu sebeple, bir tıbbi ürünün risk-yarar dengesi ile 

ilgili tüm bilgileri mevzuata uygun olarak ilgili kurum ve mercilere 

bildirmelidir.  

 



Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

VOLUME 9A  of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union; Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for 

Human Use. 

 

Ruhsat Sahiplerinin Sorumlulukları 

İlaç Güvenliliğini sağlamak üzere Sağlık Otoritesine yapılması 

gereken sunumlar: 

 

Tıbbi ürünlerinin risk-yarar dengesinde oluşan herhangi bir 

değişiklik nedenli doğrudan bilgilendirme 

 

Standart Farmakovijilans Raporlamaları : Hızlandırılmış 

raporlamalar, Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporlar, Yetkili 

otorite tarafından talep edilen raporlar, Risk yönetim planları 

 

Güvenlilik verilerindeki değişiklikler doğrultusunda İlaç Kısa 

Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanım Talimatına (KT) yansıtılması 

gereken revizyonlar sebebi ile yapılan varyasyon başvuruları 



Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

VOLUME 9A  of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union; Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for 

Human Use. 

 

 

İlaç Güvenlilik Profili ile ilgili ilk 

referans : KUB / KT 

 Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanım Talimatı, ürünün güvenlilik bilgileri 

ile ilgili hasta ve hekimin en kolay ulaştığı ilk referans kaynak 

niteliğindedir. 

 Farmakovijilans faaliyetleri çerçevesinde oluşan Güvenlilik 

Verileri doğrultusunda gerekli görülen revizyonlar firmalar 

tarafından düzenli olarak Ürün Firma Çekirdek Bilgisi / FÇB 

(CDS) yansıtılır 

 FÇB (CDS) revizyonları doğrultusunda tüm Sağlık Otoritelerine 

eş zamanlı olarak KUB/KT varyasyon başvuruları yapılır. 

 Her bir otorite sunulan veriler ışığında kendi değerlendirmesini 

yaparak KÜB/KT metinlerini düzenler.  

 



Yerel onaylı KUB/KT: Rutin Farmakovijilans takipleri ve 

yeni bilimsel veriler neticesinde şekillenmiş; Sağlık 

Otoritesinin Bilimsel Değerlendirmesi sonucu onaylanmış 

en güncel güvenlilik ve endikasyon bilgilerini içerir 

Risk-yarar dengesinde oluşacak ve tedavi kararını 

etkileyecek güvenlik verilerinin doğrudan iletişimi 

 

Doğru tedavi tercihi için doğru referans 

 

Hekim hasta için en uygun ve güvenli tedaviyi düzenler 

 

 

Nihai Amaç : Doğru ve Güvenli Tedavi 

1 

2 

3 

4 



•Ruhsat sahibi firmaların yerel ve uluslararası mevzuatlar 
ışığında tanımlanmış Farmakovijilans Süreçleri bulunmaktadır. 

 

•Firmalar ilaç geliştirme aşamasından itibaren ilaç ile ilgili her 
türlü güvenlilik verisini mevzuatların öngördüğü format ve 
çerçevede sorumlu oldukları Sağlık Otoritelerine bildirirler. 

 

•Pek çok uluslararası ilaç firması, dünya çapında bulundukları 
farklı yerel otorite mevzuat gerekliliklerine ilave olarak, referans 
otorite talepleri neticesi oluşturulmuş raporlama ve aksiyonları 
kendi iç prosedürleri gereği yerine getirmektedir. 

 

 

Ruhsat Sahibi Dahili Süreçleri 



Gelinen son noktada süreç; 

Risk Yönetim Planları aracılığı ile, geliştime sürecinde edinilen 

bilgiler ışığında İlaç ile ilgili söz konusu olabilecek risklerin 

önceden belirlenmesi ve bu risklerin minimize edilmesi 

sağlayacak aksiyon ve önlemlerin proaktif olarak alınması 

Spontan Bildirimler ve periyodik güvenlilik raporlamaları ile 

sürekli yeni güvenlilik verilerinin elde edilmesi 

Edinilen verilerin firma ve otorite tarafından Bilimsel 

Değerlendirmesi sonucu ilaç güncel risk-yarar profilinin 

belirlenmesi şeklinde ilerlemektedir. 

  

 

Ruhsat Sahibi Dahili  

Süreçleri 



 

Ruhsat Sahibi Dahili  

Süreçleri 
İlaç Ruhsat Sahipleri, 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

İlaç ile ilgili güncel güvenlilik ve 

diğer bilimsel bilgilerini 

FÇB/CDS’e yansıtır. 
 

Tüm dünya 

otoritelerine eş zamanlı 

olarak, FÇB/CDS 

doğrultusunda 

güncellenmiş yerel 

KUB/KT revizyonları 

varyasyon olarak 

sunulur. 

 

Her bir otorite sunulan 

veriler ışığında kendi 

değerlendirmesini 

yaparak KÜB/KT 

metinlerini düzenler.  

Yerel KUB/KT onayları 

sonrası, ürün ambalaj / 

KT bilgilerinin 

güncellenmesi ile ilgili 

lojistik onay süreçleri 

tamamlanır. 

 

Ürün, en güncel 

bilgileri  yansıtan 

KT ile hastalara 

ulaşır. 



 

Ortak Hedef: HASTA GÜVENLİĞİ 
Sağlık Otoritesi 

Koordinasyonunda 

Sağlık Otoritesi – Ruhsat 

Sahipleri işbirliği ile ; 
 

• Etkin Farmakovijilans 

Yönetimi  

 

• Dünya ile eşzamanlı 

varyasyon başvuruları 

 

• Optimal onay süreçleri 
 

 

 



 

 
 

Teşekkür ederiz... 


