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1.AMAÇ:Bu Talimatın amacı, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
yatarak ya da ayaktan tedavi edilmekte olan hastalarda ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkan advers 
reaksiyonların sağlık meslek mensupları ve tüketiciler tarafından spontan bildirimlerinin 
sağlanması, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, 
Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildirilmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve 
ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ile 
ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
 
2.KAPSAM: Bu Talimat, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastalar üzerinde 
kullanılan ilaçların güvenliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen izleme, araştırma, kayıt, 
arşivleme ve değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
Bu talimat Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin tüm birimlerini kapsar ve tüm birimlerde 
uygulanır. 

 
3.KISALTMALAR: 
3.1.TÜFAM: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Türkiye 
Farmakovijilans Merkezini, 
3.2.FARİN (Farmakovijilans irtibat noktası): KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
advers reaksiyonların bildirilmesini teşvik etmekten, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
yapmaktan, kendisine ulaşan advers reaksiyon bildirimlerini TÜFAM’a iletmekten sorumlu sorumlu 
hekim, eczacı, bunların bulunmadığı yerlerde diş hekimini, 

 
4.TANIMLAR: 
4.1.Advers reaksiyon/şüpheli advers reaksiyon: Bir ilaca karşı gelişen zararlı ve amaçlanmayan 
cevabı, 
4.2.Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
4.3.Beklenmeyen advers reaksiyon: İlaca ait kısa ürün bilgileri ile nitelik, şiddet veya sonlanım 
açısından uyumlu olmayan advers reaksiyonu, 
4.4.Ciddi advers reaksiyon: Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma 
süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, doğumsal anomaliye veya 
doğumsal bir kusura neden olan advers reaksiyonu, 
4.5.Farmakovijilans: Advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, 
değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmaları, 
4.6.Farmakovijilans il sorumlusu: Görev yaptığı ildeki farmakovijilans irtibat noktalarının 
koordinasyonundan, eğitiminden, yürüttükleri çalışmaların kontrolünden sorumlu olan ve 
çalışmalarını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu il halk sağlığı müdür yardımcısı, Kamu Hastaneleri 
Kurumu Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı ile koordineli olarak yürüten Bakanlık il sağlık 
müdür yardımcısını, 
4.7.Farmakovijilans sistemi: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından 
ilgili Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için kullanılan ve ilaçların 
güvenliliğini izleyerek yarar/risk dengesinde olabilecek tüm değişiklikleri tespit etmek üzere 
tasarlanmış olan sistemi, 
4.8.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 kombinasyonunu, 
4.9.İlaç suiistimali: Zararlı fiziksel veya psikolojik etkilerin eşlik ettiği, sürekli veya aralıklı olarak 
kasıtlı aşırı ilaç kullanımını, 
4.10.Talimat: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi farmakovijilans sistemi talimatı, 
4.11.Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 
4.12.MedDRA: Uluslararası Uyum Konferansı tarafından oluşturulan düzenleyici faaliyetler için 
tıp sözlüğünü, 
4.13.Sağlık mesleği mensubu: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi bağlamında; hekim, 
eczacı, diş hekimi, hemşire ve ebeleri, 
4.14. Spontan bildirim: Bir sağlık mesleği mensubu ya da tüketici tarafından Kuruma ya da ruhsat 
sahibine özellikle talep edilmeden iletilen, bir veya birden fazla ilaç verilen bir hastada oluşan bir 
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veya birden fazla advers reaksiyonun tarif edildiği ve bir çalışmadan ya da organize veri toplama 
programından kaynaklanmayan bilgileri, 
4.15.TÜFAM bildirim formu: Tek bir hastada belli bir zaman noktasında belli bir ilaca karşı 
gelişen bir veya birden fazla şüpheli advers reaksiyonu bildirirken kullanılan formu, 
4.16.Tüketici: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi bağlamında; hasta ya da bir hastanın 
avukatı, arkadaşı ya da akrabası/ebeveyni/çocuğu gibi sağlık mesleği mensubu olmayan kişileri, 
ifade eder. 

 
5.SORUMLULAR:Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, 
Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi, Tüm Sağlık Çalışanları 

 
6.FAALİYET AKIŞI: 
6.1.Bu Talimat 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayılı İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmeliğin 
yedinci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
7.Tarafların Sorumlulukları 
7.1.KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin sorumlulukları 
7.1.1.KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi advers ilaç reaksiyonlarının en doğru şekilde 
ve en kısa zamanda TÜFAM’a bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi farmakovijilans 
sistemini kurar, bu Talimata göre faaliyet gösterir ve FARİN tarafından talep edilen ihtiyaçları 
derhal temin eder. 
7.1.2.TÜFAM’a bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı’ndan uygun bir öğretim üyesinin ismini, mesleki özgeçmişi ve iletişim bilgileri ile beraber, 
FARİN olarak görevlendirilmek üzere talep eder. 
7.1.3.Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı akademik kurul kararıyla hekim kökenli bir Tıbbi 
Farmakoloji uzmanının ismini hastane yönetimine bildirir. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda 
doktorasını Tıbbi Farmakolojide tamamlamış bir hekimi, bunun olmadığı durumlarda ise bir 
eczacıyı hastane yönetimine bildirir. 
7.1.4.Hastane yönetimi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı talebini karşılayamadığı durumlarda ya 
da gerekli gördüğünde hastanede çalışan bir hekim ya da eczacıyı FARİN olarak görevlendirir. 
7.1.5.Hastane yönetimi görevlendirilen bu kişinin ismini, mesleki özgeçmişi ile iletişim bilgileri ile 
beraber, Kuruma ve farmakovijilans il sorumlusuna bildirilir. 
7.1.6.FARİN’in değişmesi ya da görevli olduğu hastaneden ayrılması durumunda en geç 30 gün 
içerisinde yeni FARİN atanır ve 10 gün içerisinde Kuruma ve farmakovijilans il sorumlusuna 
bildirilir. 
7.1.7.FARİN’in hazırladığı talimatı onaylayıp yürürlüğe koyar. 

 
8.FARİN’in Sorumlulukları 
8.1.FARİN’in görevleri aşağıdakilerden oluşur; 
8.1.1.Hastane yönetimin onayıyla farmakovijilans sistemini kurmak ve işletmek 
8.1.2.Hastane yönetimin onayıyla talimat yazmak ve güncellemek 
8.1.3.Spontan bildirimleri teşvik edici faaliyetlerde bulunmak: TÜFAM bildirim formlarının ilgili 
birimlere ulaştırılmasını sağlamak, web sitesi kurmak, tanıtım broşürleri hazırlatmak, poliklinik ve 
servislere posta kutuları koydurmak. 
8.1.4. Sağlık mesleği mensuplarını eğitmek 
8.1.5. Sağlık mesleği mensuplarını kendisine ulaşan bilgiler konusunda bilgilendirmek 
8.1.6. Kendisine ulaşan spontan bildirimleri arşivlemek ve TÜFAM’a iletmek 
8.1.7.TÜFAM bildirim formlarının doldurulmasına yardımcı olmak 
8.1.8.Nedensellik ilişkisinin sorgulanmasında konsültasyon vermek 
8.2. Farmakovijilans sistemi altyapısı aşağıdakilerden oluşur; 
8.2.1. Hastane içerisinde FARİN ofisi ve ofis mobilyaları 
8.2.2. Telefon, faks, e-posta, web adresi, bilgisayar, çok-fonksiyonlu yazıcı 
8.2.3. Posta kutuları (FARİN ofisinde, tüm polikliniklerde ve servislerde) 
8.2.4. Bilgisayar yazılımı   

 
9.Sağlık Mesleği Mensuplarının Sorumlulukları 
9.1.Hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan tüm advers reaksiyonların (advers 
reaksiyonlar, beklenmeyen advers reaksiyonlar ve ciddi advers reaksiyonlar) TÜFAM’a spontan 
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bildirimi, advers reaksiyonları gözlemleyen sağlık mesleği mensubunun mesleki 
sorumluluğundadır. 
9.2.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 TÜFAM bildirim formunu doldurarak 15 gün içinde farmakovijilans 
sorumlusuna bildirirler. 
 
10.Bildirilmesi Gereken Advers Reaksiyonlar  
 
10.1.Ürünün ruhsat şartları dâhilinde kullanımı sonucu ortaya çıkan advers reaksiyonlar 
10.2.Kurum tarafından endikasyon dışı kullanımına izin verilen ilaçların advers reaksiyonları  
10.3.Şahsi tedavi amacıyla kullanılan ilaçların advers reaksiyonları  
10.4.Mesleki maruziyetle ilişkilendirilen advers reaksiyonlar 
10.5.Ürünün ruhsat dışı kullanımından kaynaklanan sonucu ortaya çıkan advers reaksiyonlar: 
Endikasyon dışı kullanım, aşırı doz kullanım, kötüye kullanım, ilaç suistimali ve kullanım hataları 
10.6.Sıklığında artış meydana gelen advers reaksiyonlar 
10.7.İlaç-ilaç, ilaç-gıda veya ilaç-gıda katkı maddeleri ile olan etkileşmeler sonucu meydana gelen 
advers reaksiyonlar 
10.8.Gebelik ve emzirme sırasında ilaç kullanımına bağlı sorunlar 
10.9.İlacın intihar eğilimine ve bunun devamında şüpheli ilacın veya başka ilaçların doz aşımına 
neden olduğuna işaret eden durumlar 
10.10.Hayati tehlike taşıyan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, aşılar ve kontraseptifler 
başta olmak üzere meydana gelen etkisizlik olayları 
10.11.Ciddi ve beklenmeyen advers reaksiyonlara yol açan yanlış kullanım ve suiistimal olayları 

  
11.Gizlilik 
 
11.1.Kuruma ya da FARİN’e yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık mesleği 
mensubunun kimliği, adresi Kurum ve FARİN tarafından gizli tutulur. Bu kişilerin rızası 
olmaksızın bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM ve FARİN personeli dışındaki kişilere açıklanamaz. 
Ruhsat sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik 
esaslarına uyar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


