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Haklar ve Sorumluluklar
Yayınlanan yazıların içeriği ve biçimi editörler tarafından 
özenle gözden geçirilmekle birlikte yazılarda belirtilen 
görüşler yazarlara aittir. Baskıda meydana gelebilecek dizgi 
ve baskı hatalarından kaynaklanacak hiçbir sonuç editörler 
ve yayıncının sorumluluğunda değildir.
Bu derginin tüm içeriğinin telif hakkı yayıncıya aittir. Dergi 
içeriğinin tamamen ya da kısmen elektronik, mekanik, 
fotokopi ya da başka biçimde çoğaltılması yayıncının iznine 
tabidir.

Reklamlar
Dergide ilgili sektörlerdeki kuruluşlara ait, firma tanıtımı 
amaçlı reklamlar yayınlanır. Yayınlanması istenen 
reklamların basılı bir örneğinin en geç, yayın tarihinden 
3 ay önce Reklam ve Abone Servisi’ne gönderilmesi 
gereklidir. İçerik ya da biçimi editörler tarafından uygun 
görülmeyen reklamlarla ilgili, gerekçeli red nedeni ya da 
revizyon isteği bildirilir.
Makale tıpkıbasımı, sayı sponsorluğu ve reklamlarla ilgili 
olarak, Reklam ve Abone Servisi’ne başvurunuz.

Son yıllarda ilaç kullanımının 
artması ve ilaçlara bağlı morbidite ve 
mortalite oranındaki artış, halk sağ-
lığı ve farmakoekonomi yönünden 
“İlaç Güvenliliği İzlemi” konusunun 
önemini daha fazla tartışılır hale ge-
tirmiştir. Gelişmiş ülkeler başta ol-
mak üzere, bir çok ülkede konu ile 
ilgili yeni düzenlemeler yapılmaya 
başlanmıştır. Ülkemizde de benzer 
gereksinimler ortaya çıkmış olup, 24 
Kasım 2004’de Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bün-
yesinde “İlaç Güvenliği İzleme ve 
Değerlendirme Şube Müdürlüğü” 
kurulmuş ve 14 Ocak 2005 tarihin-
de “Beşeri Tıbbi Ürün Güvenliğini 
İzlenme, Değerlendirme ve Danışma 
Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu 
gelişmelere paralel olarak, Beşeri 
Tıbbi Ürün Güvenliğinin İzlenmesi 
ve Değerlendirmesi Hakkında 
Yönetmelik; 22 Mart 2005’de ya-
yımlanmış olup, 30 Haziran 2005’de 
yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben, 
Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri 
İçin Farmakovijilans Kılavuzu 6 
Temmuz 2005 tarihinde onaylan-
mıştır.

Türk İlaç Advers Etkilerini 
İzleme ve Değerlendirme Merkezi 
(TADMER) adı altında 1985 yı-
lında kurulmuş olan ve Dünya 
Sağlık Örgütü İlaç İzleme İşbirliği 
Merkezi’ne üyeliği 1987’de tanınan 
TADMER’in ismi, yeni yönetmelik-
le beraber “Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi” (TÜFAM) olarak değiş-
tirilmiştir. İlaç güvenliliğini izleme, 
değerlendirme, ilgili taraflar arasın-
da ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi 
akışını sağlama gibi birçok faaliyeti-
nin yanı sıra, TÜFAM’ın, farmako-

vijilans irtibat noktası sorumluları ve 
ilaç endüstrisi vb. kişi ve kuruluşlar 
için eğitim programları düzenleme 
görevi de bulunmaktadır. TÜFAM 
kısa bir süre önce kurulmuş olması-
na rağmen, ilgili kişi ve kuruluşlara 
konuyla ilgili eğitim verme faaliyetini 
öncelikleri arasına almıştır. 2005 yı-
lında farmakovijilans ile ilgili değişik 
konularda gerçekleştirilen bu eğitim 
faaliyetleri, 2006 yılı içerisinde ve 
sonraki yıllarda da “Farmakovijilans 
İrtibat Noktası Sorumluları”nın eği-
timi başta olmak üzere, çeşitli plat-
formlarda ve değişik alt konu başlık-
larında devam edecektir. 

TÜFAM’ın düzenlediği bu eği-
tim toplantılarının yanı sıra, farklı 
uzmanlık derneklerinin ve ilaç en-
düstrisinin konuya yaklaşımları-
nın ortaya koyulduğu etkinliklere 
de gereksinim bulunmaktadır. Bu 
tür etkinlikler, farmakovijilans ko-
nusunun daha iyi anlaşılmasına ve 
uygulamada yaşanan sıkıntıların gi-
derilmesine büyük katkı sağlaya-
caktır. Nitekim Türk Farmakoloji 
Derneği’nin Aralık 2005’te düzen-
lediği sempozyumda TÜFAM’dan, 
ilaç endüstrisinden ve sözleşme-
li araştırma kuruluşlarından katılan 
konuşmacıların üstlendikleri görev-
lerdeki deneyimlerini aktarmaları, 
akademisyenlerin konuya yaklaşım-
ları ve gelecekte ülkemizde farmako-
vijilans konusunda yapılabileceklerin 
ayrıntılı olarak tartışılması, oldukça 
verimli bir toplantı gerçekleştirilme-
sine olanak sağlamıştır. 

‘İlaç Güvenliliği İzlemi’ konusu-
na yer verdiğimiz bu sayımızın ilgi-
nizi çekeceğini umuyor, tüm okuyu-
culara saygılarımızı sunuyoruz.
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