
KALİTE RİSK YÖNETİMİ

Etkin bir şekilde kaliteli farmasötik ilaç ürünleri üretmek 
günümüz rekabet ortamında oldukça fazla zorluğu da 
beraberinde getiriyor. Yeterli bir şekile kontrol 
edilmediklerinde bu zorluklar ürün kalitesine ve hasta 
güvenliğine risk oluşturmaktadır. 

Günümüz İlaç Endüstrisinde karşılaşılan temel zorluklar 
nelerdir?

1. Otoritenin gereklilikleri ve beklentilerinini anlamak ve 
uyum sağlamak: 
Geçmişte FDA İlaç ürünleri ve üretim regülasyonları 
açısından standart bir kaynak olarak görülmekteydi. 
Bir çok yabancı sağlık otoritesi FDA tarafından 
sunulan prensipleri kendi regülasyonlarına adapte 
etmişlerdi. Ancak Avrupa ve ABD dışı pazarlar 
geliştikçe firmalar diğer otorite gereklilikleri ve 
hakkında ciddi yorum farklılıkları sergiledi. Bir resmi 
otorite kendi regülasyonlarını modernize etmek 
istediğinde diğer ülkeler yanlış yorumlama yanlış 
adaptasyon vb. durumlar ile geride kalabiliyordu.

2. Mevcut Üretim Metodlarına İnovatif teknolojilerin 
entegrasyonu ve kullanımı:
Otomasyon, PAT, Hızlı Mikrobiyolojik Metodlar vb. 
proses gelişimi risk azaltılması hakkında bir potansiyel 
sunuyor. Bu sayede proses varyasyonları, insan 

müdahaleleri, daha güvenilir ürün ve proses testi / 
izlemesi sağlanabilir. Ancak, bu yeni teknolojiler 
beraberinde teknolojinin tam olarak anlaşılamaması 
vb. yeni riskleri getirmektedir.

3. Mevcut üretim metodlarını yeni ürün ve dozaj 
formlarına adapte etmek:
Bazen denenmiş ve başarılı olmuş eski teknolojiler 
aynı başarı ile daha yeni teknolojilerde işlemeyebilir. 

4. Tesislerin yenilenmesi ile birlikte yeni ürünlerin ve 
teknolojilerin transfer edilmesi:
Etkin bir şekilde ilaç üretebilmek için tesisler 
arasında fiziksel, prosedürel, kültürel farklılıklar 
olabileceği dikkate alınmalıdır.

5. Organizasyon değişikliği, firma birleşmeleri vb. 
sonucunda bilgili-deneyimli insan gücünün yitirilmesi:
En iyi şekilde hazırlanmış prosedürler ile en 
mükemmel biçimde kontrol edilen proseslerde bir 
“grup bilgisi” ne ihtiyaç duyulur. Etkili ve kaliteli bir 
üretim bir noktaya kadar deneyimler ile 
kazanılmaktadır. Ancak bu deneyim ya da deneyime 
sahip olan insanlar artık firmada değil ise bu durumda 
deneyim esaslı bilgi, ne ile yerine konulabilir?
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1. Daha karmaşık proseslerdeki ürün, teknoloji, 
malzeme değişkenlikleri ve birbirileri ile 
olan ilişkilerinin daha iyi anlaşılma ihtiyacı:

Daha karmaşık ürün ve dozaj formları yeni 
proses geliştirme ve üretim zorlukları 
getirmektedir.

2. Verimliliği artırırken maliyetleri azaltma 
ihtiyacı:
İlaç üretiminde kalite 1. Sırada gelen 
önceliktir ancak kaynak ve maliyetlerin 
kontrol edilmsi bir çok modern üretim 
operasyonlarında oldukça yüksek bir öneme 
sahiptir. Bu durum çoğunlukla YALIN üretim 
metodlarını akla getirir. Daha az ile daha 
fazlasını yapabilme. Tüm bunların yanısıra 
temelleri sağlam bir Kalite Güvence Sistemi 
de yerleşik olmalıdır.

3. Sürekli kalite elde edbilmek için proseslerin 
kontrol edilme ihtiyacı ve farklı 
kaynaklardan ve lokasyonlardan ürün 
tedarik etmek:
Ürün ve tedariklerin büyümekte olan 
ülkelerden alındığı 2009’daki Heparin 
vakasında görüldüğü gibi mevcut ürünlerin 
güvenilirliğinin test edilerek onaylanması, 
izlenmesi, kaynakların denetlenmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır.    

Risk Yönetiminde kullanılan farklı terimler 
hakkında net bir konsepte sahip olmak çok 
önemlidir. Risk konseptinin üç bileşeni 
bulunuyor; 1. Zararın oluşma olasılığı 2. Bu 
zararın sonuçları ( örn.: şiddeti) Tehlikeli bir 
durum insan, mülkiyet, çevrenin bir ya da 
birden fazla zarara maruz kalmasıdır. ISO 
14971 3. Tespit edilebilirlik

Risk Analizi her bir tehlikeli durum ya da 
hata türü için risklerin öngörülmesidir. 
Zarar, ürün kalitesinin kaybolmasından 

ötürü sağlığın bozulması anlamına geliyor. 
Şiddet bir tehlikenin olası sonuçlarının 
ölçülmesidir. Tehlike ise potansiyel zarar 
kaynağıdır. Risk ise zarar görme ya da 
kayıp olasılığıdır. 

1. Tehlike
• Ürün steril ya da saf değil
• Ürün etkisi yetersiz
• Ürün kontamine olmuş
• Ürün Yanlış Etiketlenmiş
• Ürün açılmıyor ya da yanlış 

kapatılmış
• Ürün kayıp ya da kullanılamaz 

ürün
• Ürün Red Edilmesi
• Yetersiz Proses
• Ürünün yanlış kullanımı
• Düşük Proses Verimi
• Ürünün Onay Almaması

2. Zarar
   

• Hastaya Zarar
• Ürün Tedariğinin Aksaması
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1. Risk Değerlendirmesi / Proselerinizi 
Anlayın

Risk Tanımlanması: Proses / kalite 
tehlikelerini ve neden olabileceği zararı 
tanımla 

Risk Analizi: Tehlikeye hangi durum ya da 
olayın neden olabileceğine karar ver

Risk Değerlendirme: Tehlike ile ilişkili riski 
puanla ve sıraya koy

2. Risk Kontrolü- Sonuçlara tepki gösterin

Risk Azaltma: Riskleri hafifleterek prosesi 
geliştirin

Riski Kabul Et: Riskin kabul edilebilir bir 
seviyeye indiğine ya da ileri düzey 
hafifletme ve değerlendirme gerektiğine 
karar ver.

3. Risk İletişimi: Risk ile ilgili son bilgiler ve 
hafifletme sonucunda yapılan değişiklikleri 
paylaşmak, risklerin azaltılması, kalıntı 
riskler vb. durumları haber vermek amacı 
ile ilgili taraflar ile iletişime geçin 

4. Riskin Gözden Geçirilmesi: Değişikliklerin 
uygulandığını ve değişikliklerin etkinliğini 
kontrol etmek için periyodik olarak 
gözden geçirme yapın

Risk Yönetimi;

• Hedeflere ulaşıldığını garanti edecek 
şekilde prosesteki potansiyel 
zayıflıkları tanımlayan

• Potansiyel tehlikleri tanımlayan
• Meydana gelme olasılığını 

değerlendiren
• Proses riskinin kabul edilir olup 

olmadığına karar veren
• Riskleri tüm taraflar ile paylaşan
• Riskleri azaltan 
• Prosesi geliştiren
• Karar vermeye yardımcı olacak gerekli 

bilgileri sağlayan

topyekün bir metoddur. 

Risk Yönetimi Yaklaşımı;

• Hasta güvenliğine olan riskler üzerine 
odaklanmalı

• Gelişmiş bir proses anlayışına sahip 
olunmasını sağlamalı

• Prosesleri geliştirebilmeli
• Planlanmalı, mantıksal bir sırada 

ilerlemeli, dokümante edilmeli
• Değer katabilmeli
• Kontrol listesi yaklaşımından kaçınmalı
• Validasyon programları ile uyumlu ve 

destekleyici olmalı
• Dokümante edilmelidir.

İlaç Ürünlerinde;

Etki-potens, etkin, yararlı 

Güvenlik- zarar vermeyen, kontaminasyona 
yol açmayan, sterilitesini kaybetmeyen

Saflık-Yabancı madde ve kontaminasyon 
barındırmayan

Identite- Beklenen görünümde olmalı, parti 
numarası, son kullanma tarihi vb.
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    VALİDASYON & RİSK YÖNETİMİ 

Son yıllarda, kalite risk yönetimi konusu FDA başta 
olmak üzere bir çok otoritenin başlıca ilgi odağı 
olmuştur. 9-11 Nisan 2002’de FDA Washington D.C.’de 
halka açık bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantının 
amacı aşağıdaki üç FDA kavram raporu hakkında 
kamunun yorumlarını bildirmesidir: 

Pazarlama Öncesi Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi 
Programları ve Gözlem Verilerinin Risk Değerlendirmesi: 
Farmakovijilans Uygulamaları ve Farmakoepidemiyolojik 
Değerlendirme. 

Kalite Risk Yönetimi

Kalite Risk yönetimi yeni bir kavram değildir. Tıbbi cihaz 
ve diğer endüstrilerde yıllardır kullanılmaktadır ve 
artık ilaç ve biyoteknoloji endüstrilerinde de daha fazla 
kabul görmektedir. Örneğin Hata Türleri ve Etkileri 
Analizi (HTEA) teknikleri yaklaşık 30 yıldır vardır. Ancak, 
QS-9000’nin büyük bir kısmı sayesinde, bu HTEA’lar 
güvenlik alanının dışında da geniş ölçüde kabul görmesi 
sadece yakın zamanda olmuştur. Bu bölümde amacım 
sizlere birçok risk değerlendirme tekniklerini ve 
bunların kullanıcı ihtiyaçları spesifikasyonlarının, devreye 
almanın ve validasyon faaliyetlerinin geliştirilmesini 
desteklemek için kullanılabileceğini aktarmaktır. Bir risk 
değerlendirmesi tekniği herhangi bir kalite 
değerlendirilmesinde kullanılabilir hale gelmeden önce, 
ilk başta her bir tekniği ve bunları sisteminize nasıl 
uygulayacağınızı anlamak önemlidir. Birçok farklı risk 
yönetimi aracı vardır, ancak burada sadece ilaç 
endüstrisinde en yaygın olarak kullanılanlara 
değineceğim. Aşağıda kullanımı en yaygın olan risk 
yönetimi araçlarının bir listesi ve kullanım 
uygulamalarının kısa bir tanımı verilmektedir:
• Sebep ve Sonuç (Balık Kılçığı)
• Hata Ağacı Analizi (HAA)
• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
• Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA)

Sebep ve Sonuç (Balık Kılçığı )

Sebep ve sonuç diyagramları Tokyo Üniversitesinden 
Kauro Ishikawa tarafından 1943’te geliştirilmiştir ve 
bundan dolayı Ishikawa Diyagramları olarak da 
adlandırılmaktadır. Görünüşlerinden dolayı (grafik 
şeklinde) balık kılçığı diyagramları olarak da bilinirler. 
Sebep ve sonuç diyagramları bir soruna (veya bir 

etkiye) bağlanan farklı sebepleri sistematik olarak 
listelemek için kullanılmaktadır. Bir sebep ve sonuç 
diyagramı bir prosesin niçin kontrolden çıktığının 
sebeplerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Bir balık 
kılçığı diyagramı sebep ve sonuç ilişkisini şekillerle 
anlatmak için kullanılan bir tekniktir. 

Diyagramın bir analiz yöntemi olarak tanınması ve 
yaygınlaşması Prof. Kaoru Ishikawa sayesinde olmuştur. 
Bu nedenle literatürde Ishikawa diyagramı veya şekli 
nedeniyle “balık kılçığı” diyagramı olarak da bilinen 
yöntem, belli bir problemin olası nedenlerini ve bu 
nedenlerin alt etkilerini ortaya koyma amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Risk Yönetimi Planı Ne yapacağınızı tam olarak 
yazın

Risk Değerlendirme Yapacağınızı söylediğiniz şeyi 
yapın

Risk Yönetimi Raporu Ne yaptığınızı, ne 
bulduğunuzu, ne sonuca 
vardığınızı dokümante edin, 

Risk İzleme ve 
Kontrol Planı

İzleme için metodlar ve 
kontrol için prosedürlere karar 
verin

Kalıntı Risk Giderilemeyen riskleri 
tanımlayın ve kabul 
edilebilirliğine karar verin
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Balık kılçığı diyagramı oluşturmanın başlıca iki 
yararından söz edilebilir. Bunlardan ilki, firmalardaki 
çalışanların ortak bir noktaya yönlendirilmesine yardımcı 
olmasıdır. Çünkü bu süreçte, ekip üyelerinin algıları belli 
kategoriler altında kaydedilir ve daha sonra kaydedilen 
veriler tartışılır. Amaç sorunun olası sebeplerine ilişkin 
fikir üretmek ve kapsadığı herkesin düşünce ve katkısını 
almaktır. Balık kılçığı oluşturmanın diğer yararı, bir 
olaya sebep olan çeşitli etmenlerin incelenmesini 
sağlamasıdır. Balık kılçığı diyagramı, istenen ve 
istenmeyen etkilerin potansiyel sebeplerini ana 
kategorilere ayırarak betimler ve düzenler. Neden-sonuç 
ilişkilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması, olayların 
olasılıkdaki ve gelişimindeki temel mekanizmaların 
anlaşılmasını sağlar. 

Balık kılçığı diyagramı, problemin nedenlerinin 
saptanmasına yardımcı olur. Çalışanların katılımıyla 
yapıldığından, çalışmadaki herkesin nedenler hakkında 
daha çok bilgi sahibi olmasını sağlayarak, süreç bilgisini 
artırır

 Neden C Neden D 

Neden A Neden B 

SONUÇ 

Bir Balık Kılçığı Diyagramı oluşturmanın aşamaları 
şunlardır:

1. Pareto analizi veya beyin fırtınası ile elde edilen 
sonuca göre araştırılacak sorun, yani problem 
(sonuç) belirlenerek, problem ifadesi balık 
kılçığının baş kısmındaki bölüme yazılır. Bu 
aşamada sorunun doğru, tam ve açık olarak 
tanımlanması gerekir.

2. 7M sınıflaması adı verilen (İnsan (man), Malzeme 
(material), Yöntem (method), Makine (machine), 
Çevre/ortam (medium), Yönetim(management), 
Ölçülebilirlik (measurability) ana sebepleri ana 
çizgi üzerinde belirtilir. 

 
Yöntem 

 

SONUÇ 

Malzeme 

Çevre Yönetim Makina 

!nsan Ölçülebilirlik 

3. Ana sebeplerden hangilerinin üzerinde çalışılacağına 
karar verilir ve ana sebeplere etki eden faktörler 
belirlenir. Problem için ana sebepler tek tek gözden 
geçirilir ve beyin fırtınası oturumu başlar. Üyelerden 
sırasıyla düşünceleri alınır ve her üye düşüncesinin 
hangi ana sebep grubuna girdiğini belirtir. Üyeler 
tarafından ileri sürülen nedenler ana sebeplerin alt 
sebepleri olarak kılçığın alt dallarına eklenir. Beyin 
fırtınası her üye pas deyinceye kadar devam eder.

 

SONUÇ 

Malzeme 

Makina 

!nsan 

Yönetim 

So"utma Suyu 

Takımlar 
Makine ayarı 

Kesme hızı 

4. Hangi nedenleri değiştirebiliriz sorusuna cevap 
aramak için sebep-sonuç diyagramı tamamlanır. Daha 
sonra en önemli problemi bulabilmek için oylama 
yapılır. En fazla oy alan faktörler daire içine alınarak 
önem sırasına göre numaralandırılır. 

 
!nsan Malzeme 

1 

 SONUÇ 

Metod 

2 

Makina 

3 
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Hata Ağacı Analizi

Bir hata ağacı Analizi (HAA) sistem tasarımı ve 
performansını analiz etmek için kullanılan 
tümdengelimci, yukarıdan aşağıya bir metottur. Analiz 
etmek için bir üst durumun belirlenmesini 
(sterilizasyon prosesi gibi) ve üst durumun meydana 
gelmesine sebep olabilecek bütün ilgili unsurların 
tanımlanmasını kapsar.
Bir sistem düzeyi hatası varsayar ve kritik hata 
türlerini  bu sistem içinde tanımlar. İstenmeyen olay 
tanımlanır ve mümkün olan sebepleri tanımlamak için 
bu olayın sistem içinde izi sürülür. Bir olay alınır ve bu 
olayın mümkün olan bütün sebepleri değerlendirilir. 
Analiz bu sistem düzeyi hatalarının tek veya birleşik 
daha düşük düzeydeki hatalar veya olaylardan nasıl 
kaynaklanabileceğinin belirlenmesiyle devam eder. Ağaç 
hatalı alt sistem belirlenene kadar devam eder. Altında 
yatan sebepleri belirlerken, hataların etkilerini önlemek 
veya azaltmak için düzeltici faaliyetler tanımlanabilir. 
FTA sağlam deney tasarımı tekniklerine harika bir 
giriştir. Örneğin, aşağıdaki temel bir sterilizasyon 
modeline yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdır (Bk. Şekil A) 

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

HACCP ürün güvenliğinin analizinden ve biyolojik, 
kimyasal ve fiziksel tehlikelerden hammadde üretimine, 
tedarik ve elleçlemeye, bitmiş ürünün üretim, dağıtım 
ve tüketimine kadar kontrolüne değindiği bir yönetim 
sistemidir. Bir HACCP planının başarıyla yürütülmesi 
için, yönetim HACCP kavramına fazlasıyla bağlı 
olmalıdır. Üst yönetimin HACCP taahhüdü şirket 
çalışanlarının güvenli ürün üretmek için bir önem 
duygusu sağlayacaktır. HACCP geleneksel olarak gıda 
endüstrisinde kullanıldığından, bu tekniğin biyolojik 
veya farmasötik ilaçların üretimindeki kritik kontrol 
noktasını tayin ederken kullanmanın değeri çok 
fazladır.
Şekil A 
Temel bir sterilizasyon modelini anlamak için bir yukarıdan aşağıya 
bir yaklaşım

 Buhar sterilizatörü do!ru F0 a 
ula"mıyor mu? 

Buhar Sterilizatörü  
Problemleri 

Buhar Sterilizatörü 
tamamlanmamı" mı? 

Sıcaklık 
Termokopl 
Problemi 

Basınç ölçer 
problemi 

Sterilizasyon 
zamanlayıcı hatası 

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA)

Potansiyel Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) 
masraflı ürün performansı hatalarını önlemek için 
güçlü bir araç olarak son zamanlarda ortaya çıkmıştır. 
Hem ürün/tasarım HTEA’i ve proses HTEA’i ürün 
güvenilirliğini geliştirmenize ve tasarım ve üretim 
masraflarını azaltmanıza yardım eder. HTEA hata türü 
analizine aşağıdan yukarı bir yaklaşımdır. Tümevarımsal 
bir prosestir, projenin ayrıntılı tasarım aşamasından 
sonra yapılır. Bir tasarımı veya prosesi mümkün olan 
hata türleri için değerlendirmekte kullanılır. HTEA 
sistemin her bir bileşenindeki her bir türü 
değerlendirir ve sırasıyla her hata türünün sistem 
işletimi üzerindeki etkilerini soruşturur. Hata etkileri 
birden fazla düzeyde değerlendirilebilir. Örneğin, alt 
sistem ve sistemin geneli değerlendirilebilir. Bu teknik 
kötü tasarım ve proses özelliklerinin elenmesine 
yardımcı olur. HTEA ürün tasarımı, geliştirme ve 
validasyonun her aşamasını tamamlayıcıdır. Hata Türleri 
ve Etkileri Analizi (HTEA) tasarım çalışmasının başından 
başlayarak ve olabilecek tasarım zayıflıklarını 
belirlemek için yapılan tasarım incelemesinin bir 
parçası olarak yürütülmelidir. HTEA’in birinci 
derecedeki amacı güvenlik ve performansı ters yönde 
etkileyebilecek olası tasarım yetersizliklerini baştan 
belirlemektir. HTEA tasarım, proses, sistem ve/veya 
hizmetteki hata oluşması mümkün durumları 
değerlendirme metodudur.

İkinci bir araç olan proses HTEA’i, üretim prosesini 
analiz etmeye ve sorunsuz, işlev gören bir ürünü 
üretmek için önemli olan prosesleri belirlemeye 
yardımcı olur. Amaç proses geliştirme sırasında 
meydana gelebilecek bilinen veya olası hata türlerini 
belirlemek ve düzeltmektir. Proses tasarımında en 
etkili olduğu zaman proses tasarımının makineler, 
araçlar veya tesisatın satın alınmasından önceki 
başlangıç aşamalarıdır. Bu analiz düzeyi son ürün 
tasarımı yapılmadan ve dolayısıyla üretim başlamadan 
bitirilmelidir. Kritik prosesler belirlendikten sonra, 
İstatistik Proses Kontrolü (İPK) gibi düzeltici 
faaliyetler ve uygun proses kontrolleri değerlendirilip 
uygulanır. Proses HTEA’i aynı zamanda İPK’nın 
uygulamadaki başarısını arttırmak için (ürün 
değişkenleriyle karşılaştırıldığında) önemli  proses 
değişkenlerini tanımlamak için kullanılabilir. Proses 
HTEA’leri dinamik belgeler olmalıdır. 
HTEA sebep ve sonuç proses validasyonu sırasında “en 
kötü durum” koşullarını belirlemek için kullanılmalıdır. 
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HTEA Metodolojisini Risk Değerlendirme Programınıza 
Nasıl Uygularsınız?

Her şirket farklı olduğundan, bir risk yönetimi programı 
geliştirilirken ve uygulanırken farklı metotlar gerektirir. 
Bu bölümde proses geliştirmenin başlangıç aşamalarından 
başlayarak bir risk değerlendirme programı geliştirmek, 
ekipman ve tesisat için kullanıcı ihtiyaçları spesifikasyonu 
geliştirmek, yeni tesis inşaatı ve devreye alınması ve 
üretim prosesi ve rutin proses izlemesine odaklanmaya 
çalışacağım. Birçok farklı risk değerlendirmesi metodu 
olmasına rağmen, bu bölüm geliştirme ve uygulama 
HTEA’i ve Kullanıcı İhtiyaçları Spesifikasyonlarına (KİS) 
ayrılacaktır.

Tasarım HTEA’i Kullanılarak Başlangıç Aşamasında Proses 
Geliştirme

HTEA ürün ve proses sorunlarını oluşmadan önce 
belirlemek ve önlemek için sistematik bir metottur. 
HTEA’leri kusurları ve kontaminasyon sorunlarını önleme, 
güvenliği güçlendirme ve müşteri memnuniyetini 
arttırmaya odaklanırlar. HTEA’leri genellikle ürün 
tasarımı veya proses geliştirme aşamalarında yürütülür, 
ancak, HTEA’i var olan proses ve ürünler üzerinde de 
yapılabilir.

AŞAĞIDA HTEA HEDEFLERİNİN BİR LİSTESİ 
SUNULMUŞTUR

• Üretkenliği ve verimi iyileştirmek
• İyileştirilmiş tasarım kontrolüyle ürün güvenilirliğini 
iyileştirmek
• Hem ürün tasarımı hem de üretim proseslerinde israfı 
ve yeniden işlemeyi azaltmak
• Üretim prosesi güvenilirliğini iyileştirmek ve proses 
değişkenliğini azaltmak
• Mühendislik ve üretim çabalarınızın odağını ürün 
tasarımı ve üretime kaydırmak
• Tasarım ve üretim masraflarını azaltmak
• Olabilecek kaçınılmaz tasarım sorunlarını önceden 
belirlemek ve düzeltici önlemler almak
• Ürün geliştirme ve tasarım döngüsü sorunlarını 
azaltmak
• GMP düzenlemelerine uymak

TASARIM HTEA’i

Tasarım HTEA’i ürün tasarımını üretim için serbest 
bırakılmadan önce analiz etmek için kullanılır. Bir tasarım 

HTEA’i tasarım eksikliklerinin sebep olduğu hata türlerine 
odaklanır. 

Proses HTEA’i

Proses HTEA’i üretim proseslerini analiz etmek için 
kullanılır. Bir proses HTEA’i mevcut prosesteki 
eksikliklerin sebep olduğu hata türleri veya olası 
sorunlara odaklanır.

HTEA PROSES AŞAMALARI

İzlenmesi gereken genel aşamalar şunlardır:

1. Ekibin seçilmesi
2. Prosesin incelenmesi
3. Bir başlangıç beyin fırtınası toplantısının 

düzenlenmesi
4. Bir HTEA çalışma sayfası oluşturulması 
5. Aşamalara öncelik verilmesi, anahtar terimlerin 

tanımlanması ve şiddet, olasılık ve tespit 
edilebilirlik kriterleri konusunda anlaşılması

6. Mevcut bilgilerin soruşturulması ve 
değerlendirilmesi

7. Ekibin onayladığı faaliyetler(ler). Her düzeltici 
faaliyetler için uygun personelin atanması

8. Düzeltici faaliyetlerlerin gerektiği gibi 
tamamlanması ve belgelenmesi
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Ekibin Seçimi

Ürün ve prosesi tanıyan-bilen farklı ekip üyelerinin 
seçilmesi önemlidir. Ekip üyeleri müşterinin 
beklentilerini anlamalı ve sistem ve kontrolleri 
konusunda bilgili olmalıdır. Toplantıları düzenlemek, 
ekibin HTEA’i destekleyecek kaynakları olmasını 
sağlamak ve HTEA’i başarıyla tamamlanmasını 
sağlamaktan sorumlu bir ekip lideri seçilmesi HTEA’nin 
başarılı olması için önemlidir. HTEA’nin tasarım veya 
proses için olmasına göre, farklı ekip üyeleri gerekebilir. 

Projenin özelliğine göre aşağıdaki listeden temsilciler 
seçilmelidir:

• Araştırma ve Geliştirme
• Üretim
• Ruhsatlandırma 
• Mühendislik
• Kalite Kontrol
• Kalite Güvence
• Proje Yönetimi
• Bilgi İşlem
• Tedarik Zinciri
• Satın Alma
• vb...

Prosesin İncelenmesi

HTEA ekibindeki herkesin üzerinde çalışılacak proses 
hakkında aynı anlayışa sahip olması sağlandıktan sonra, 
ekip ürünle ilgili bütün gerekli belgeleri incelemelidir. 
Eğer ekip bir proses HTEA’i yürütüyorsa, işlemin 
ayrıntılı bir akış çizelgesi incelenmelidir. Dokümantasyon 
HTEA’i proses ve/veya ürünle ilgili bütün gereksinmeler 
ve konuları anlamakta yardımcı olacaktır.

Bir başlangıç beyin fırtınası toplantısının düzenlenmesi

Ekibin bir defa proses (veya ürün) ile ilgili bir anlayışı 
oluşmuş ise, ekip üyeleri üretim prosesi veya ürün 
kalitesini etkileyebilecek olası hata türleri için 
planlamaya başlayabilirler. Bütün fikirler bir beyin 
fırtınasında ortaya dökülecektir. Ekip üyeleri beyin 
fırtınası toplantısına proses veya ürünle ilgili fikirlerinin 
bir listesiyle gelmelidir.. 

Üretilen birçok ürün ve üretim prosesi karmaşıktır, 
dolayısıyla, en iyisi her birinde ürün veya prosesin farklı 
bir unsuruna odaklanılacak bir dizi beyin fırtınası seansı 
düzenlemektir (örneğin; proses, personel, metotlar, 
prosedürler, bileşenler, ekipmanlar, malzemeler ve 
ortam)

Beyin fırtınası tamamlandıktan sonra, fikirler kategoriler 
şeklinde düzenlenmelidir. Grup hata türü oluşturmanın 
birçok farklı yolu olduğundan, ekip her grup için en iyi 
olan kategorilere karar vermelidir. Hataların türü örn. 
malzemeler, mekanik ve personel bir grup kategorisi 
oluşturmak için kullanılabilir. Hatanın türü hatanın en 
ciddi olduğu ürün veya proses noktası aşamasını 
belirtebilir. Hataları gruplandırmak HTEA prosesinin 
analiz edilmesini kolaylaştırır. 
Doğruluk ve bütünlük için, beyin fırtınası toplantısı 
sırasında alınan bütün kararların kaydedilmesi 
önemlidir. Değerli bilgilerin tutulması için standardize 
edilmiş değerlendirme formlarının geliştirilmesi bilgi 
birikimi açısından çok etkili bir araçtır.

Hata Türleri

Bir hata türü tanımlanan belirli bir işlev, bileşen veya 
işlemle ilgili bir hata, durum veya özelliğin fiziksel 
tanımlamasıdır. Her bir hata türü için olası etkilerin 
listesi yapılmalıdır. Aşağıdaki listede tanımlanan her bir 
madde için bunlardan çok miktarda hazırlanabilir:
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BİLİNEN HATA TÜRLERİYLE BAŞLAMAK:

• Müşteri şikâyetleri
• Proses kontrol raporları
• Validasyon hataları
• Test sonuçları
• Ürün kalite verileri

Potansiyel Etkiler (Sistem ve Son Kullanıcı)

Etkiler başlangıçtaki proses geliştirme aşamasında, 
klinik uygulamada ve/veya üretim koşullarında 
oluşabilecek durumlardır, müşteri tarafından kullanılacak 
üründe mevcutsa, potansiyel olarak hata türünü de 
beraberinde getirir. Proses HTEA’i durumunda, üretim 
prosesini izleyen işlemler üzerindeki potansiyel etkiler 
de yer almalıdır. Her bir hata türü için birçok etki 
olabilir.

Şiddet, Olasılık ve Tespit Edilebilirlik 
Derecelendirmelerinin Belirlenmesi

Birçok HTEA’nde, derecelendirme 10 puan ölçeğine 
dayanır, bir (1) en düşük ve on (10) en yüksektir. 

Ölçeklerin her birindeki puanlar için açık ve kısa 
tanımlar yapmak önemlidir, böylece bütün ekip üyeleri 
derecelendirme konusunda aynı anlayışta olacaktır. 
Ölçekler ekip HTEA derecelendirmesine başlamadan 
önce belirlenmelidir. 

Tipik bir derecelendirme sisteminde, üç derecenin her 
biri (Şiddet, Olasılık ve Tespit Edilebilirlik) beş puanlık 
bir ölçeğe dayanır, bir (1) en düşük ve beş (5) en 
yüksek derecelerdir. Bu derecelendirme metodu proses 
analizine en iyi şekilde uyduğu için seçilmiştir. 

Şiddet

Şiddet derecelendirilmesi, etkilenen ürünün halen 
kullanılmakta olduğu varsayılarak etkinin ciddiyetinin 
değerlendirilmesidir. Bu bir numaralama sistemi 
kullanılarak gösterilir. Şiddet 1‘den 5’e kadar olan bir 
ölçekte tahmin edilir. Tanımlanan her etki için bir şiddet 
derecesi olacaktır.

Potansiyel Hata Sebepleri
Her hata türü için, hataya yol açması mümkün olan 
bütün mekanizmaların listesi yapılır. Her hata türü için 
birden fazla sebep olabilir.

• Tasarım HTEA’leri
Odak noktası özellikle hataya yol açabilecek tasarım 
zayıflıkları ve eksiklikleri veya olabilecek müşteri 
kullanımı/yanlış kullanımı üzerindedir.
• Proses HTEA’leri
Odak noktası hatayla sonuçlanabilecek proses unsurları, 
kontrolleri, değişkenleri veya koşulları üzerindedir.

Olasılık

Olasılık, listesi verilen durumların tanımlanan hata 
türünün olması ve yaratılmasına sebep olabilme 
olasılığıdır. Bununla ilgili geçmiş veriler veya benzer 
tasarımlar/prosesler bir olasılığın ne zaman meydana 
gelebileceğini tahmin etmek için kullanılabilir. Olasılık 
1‘den 5’e kadar ölçekle tanımlanabilir. Tanımlanan her bir 
sebep için bir olasılık derecesi vardır.  
 
Tespit Edilebilirlik

Tespit edilebililik derecelendirmesi “Güncel Kontroller” e 
özeldir. Bunun derecelendirme puanı belirli bir sebep 
için tanımlanmış bütün kontrollerin birleşik etkisini 
temsil etmek üzere belirlenmiştir. Eğer bir sebep için 
kontrol yoksa, bu sebep için tespit edilebilirlik sütununa 
yüksek bir derece (5) konulmalıdır.
• Tasarım HTEA’leri
Tespit edilebililirlik rutin test ve denetimin hatayı veya 
hatanın sebebini üretimden önce saptama yeteneğine 
dayanır.
• Proses HTEA’leri
Tespit edilebilirlik tanımlanan proses kontrolleri/
denetimlerinin sebebi üretim veya müşterinin 
kullanımından önce önlemesi veya ortadan kaldırmasına 
dayanır. 

Risk Öncelik Sayısı (RÖS)

Risk Öncelik Sayısı (RÖS) hata türü ile ilgili genel risk 
ölçüsüdür. RÖS derecelendirmeyi şiddet, olasılık ve 
tespit edilebilirlik ile çarparak elde edilir. Bu 1 ile 125 
arasında bir sayı olabilir. Sayı ne kadar yüksek olursa, 
hata türü o kadar ciddi olur. Her hata türünün birçok 
RÖS’sı olabilir, çünkü çoklu etkiler (yani, şiddet, olasılık 
ve tespit edilebilirlik)  ve dolayısıyla, bu sayıların birçok 
kombinasyonu olabilir.
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Şiddet x Olasılık x Tespit Edilebilirlik = RÖS

5    x     5    x    5    = 125

Şekil 1

Şiddet, Olasılık, Tespit Edilebilirlik için tipik sıralama 
sistemi

Sıralama Şiddet Olasılık Tespit 
Edilebilirlik

10 Tehlikeli 
derecede 
yüksek

Çok yüksek: 
Hata hemen 

hemen 
kaçınılmaz

Kesin 
Belirsizlik

1 Hayır Uzak: Hata 
mümkün 

değil

Yakın 
kesinlik

Sistemler için Kullanıcı İhtiyaçları Spesifikasyonları 
Geliştirilirken Risk Yönetimi Uygulanması

Birçok ilaç firmasının henüz validasyon programları için 
bir risk değerlendirme sistemi geliştirmediklerine tanık 
olunabilir. Normalde endüstri standartlarına veya hangi 
tür kalifikasyon protokolleri (Kurulum, İşlevsel ve 
Performans) geliştirilmesi gerektiğini belirlemek için 
geçmiş deneyimlerine güvenirler. Çok sık olarak, bir 
sistem için gereken kalifikasyon protokolü türlerini 
değerlendirmede son derece tutucu veya minimalist bir 
yaklaşımları vardır. Her bir yaklaşım şirket için çok 
masraflı ve zaman alıcı olabilir. Eğer son derece tutucu 
yaklaşımı alırsanız, projeye ek masraf ve zaman 
ekleyecektir. Minimalist yaklaşımı alırsanız, o da çok 
masraflı ve/veya zaman alıcı olabilir, özellikle eğer bir 
denetçi validasyon programındaki GMP eksikliklerini not 
ederse.

Yıllar boyunca, ekipman kalifikasyonu, eğer varsa, 
sadece ekipman tasarlanıp, satın alınıp kurulduktan 
sonra ele alınan bir faaliyetti. Şirketler bu 
dokümantasyonun oluşturulma, işleme alma ve 
ayrıntılandırmasını “kara kutu” olarak gördüler; GMP 
uyumu için sahip olmaları gereken bir kavramdı, fakat 
tamamen anlaşılmıyordu. 

Kullanıcı İhtiyaçları Spesifikasyonlarının (KİS) 
geliştirilmesi genellikle GMP uyumluluk dokümantasyon 
prosesinin en kritik unsurlarından biriydi.

KİS nedir? 

KİS kullanıcının ihtiyaçlarını tesis, ekipman, tesisat ve 
sistemin bireysel yönleri, işlev, verimlilik, operasyon, 

dokümanlar ve gereken uygulanabilir kalifikasyonlar 
açısından belirlemek için kullanılan detaylı bir 
dokümandır.

Uygun bir KİS nasıl geliştirilir? 

Aşağıda kabul edilebilir KİS’in nasıl geliştirileceğinin ve 
bir risk değerlendirmesinin belirli ekipman için gerekli 
kalifikasyon türünü belirlemek için bir derecelendirme 
aracı kullanılarak nasıl uygulandığının bir örneği 
verilmiştir.

KİS belgeleri tasarım kalifikasyonu ve mantığı ekipman 
seçimi. KİS kritik kurulumu ve ekipmanın kullanma amacı 
için gereken işletim parametreleri ve performans 
standartlarını tanımlar ve ekipmanın kalifikasyonu ve 
bakımı için temel sağlar. KİS ekipman sahibi tarafından 
ekipmanın kalifikasyonu ve bakımına katılacak olan 
bölümlerin ve ekipmanın işletilmesinden etkilenecek 
bölümlerin temsilcileriyle işbirliği yapılarak 
hazırlanmalıdır. 

KİS sisteminin başarılı olması, KİS’in işlevini 
ayrıntılarıyla açıklayan bir prosedür geliştirmeniz 
gerekecektir. KİS gerekli değil gibi düşünülürken, bir 
sistem kalifiye edilirken büyük bir ihtimalle başarı 
seviyesini yükseltecektir. 
KİS prosedürünün son kullanıcı tarafından tamamlanması 
ve değişik işletim gruplar tarafından incelenmesi ve 
kabul edilmesi gereken formları olmalıdır. KİS genellikle 
satın alma spesifikasyonlarının bir parçası olarak satın 
alma bölümüne sunulur. 
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Ekipman Tanım Bölümü

KİS’in Ekipman Tanım Bölümü tasarım spesifikasyonlarını 
tanımlamak için kullanılır. Aşağıda bu bölüme kısa bir 
genel bakış bulunmaktadır:
• Tanım: Ekipman türü, büyüklüğü, kapasitesi kısaca 
tanımlanır, biliniyorsa üretici ve model de dâhil edilir
• Yer: Ekipmanın nereye kurulacağını ve/veya 
kullanılacağı belirtilir. Oda numarası, yerleşim, 
laboratuvar bankosu vb. uygun olduğu gibi.
• Kontak kişisi: Son kullanıcı veya devreye alma 
prosesini koordine edecek diğer kişi.
• Kullanıcı bölüm: Ekipmandan sorumlu olan bölüm
• Etkilenen Diğer Bölümler: Faaliyetleri ekipmanın 
çalıştırılmasından etkilenecek bölümler veya ekipmanın 
seçimi, kurulumu, işletimi, kalifikasyonu ve/veya 
bakımından sorumlu olanlar.
• Kullanım amacı: Ekipmanın kullanım amacı GMP 
operasyonları veya prosesleriyle ilgili olarak tanımlanır.
• İşlevsel İhtiyaçlar: Ekipmanın kullanım amacını 
desteklemek için yapması gereken kritik işlevler 
tanımlanır.
• Kalibrasyon ihtiyaçları: Ekipmanla ilgili 
enstrümantasyon ve kontroller için kalibrasyon 
spesifikasyonları ve programları tanımlanır.
• Bakım İhtiyaçları: Önleyici bakım görevleri ve 
programları tanımlanır. Ekipmanın gerektiği gibi 
çalışmaya devam etmesini sağlamak için ek bakım 
gereksinmeleri tanımlanır.
• Yeniden Kalifikasyon İhtiyaçları: Ekipmanın valide 

edilmiş bir durumda kalmasını sağlayacak yeniden 
kalifikasyon gereksinmeleri tanımlanır. 

Sistem İhtiyaçları Tanım Bölümü

Ekipmanın kullanım amacını yerine getirmesi için gerekli 
belirli özellikler tanımlanır. Ekipmanın işlevini gereken 
şekilde güvenilir biçimde sürdürebileceğinin 
belgelenmesinin doğrulanabileceği kabul kriterleri ve 
kabul edilebilir aralıklar sağlanır. Bu bölüm kalifikasyon 
protokollerinin ve sürmekte olan bakım ve kalibrasyon 
protokollerinin temelini oluşturur. Sadece ekipmanın 
kullanım amacıyla ilgili belirli kanıtlar sağlayan 
özelliklerin listesi yapılır. Uygun olduğunda şu gerekleri 
içerir:

• Satın alma: Ekipmanın teslim alınması için gereken 
özel taşıma koşulları, teslimat, ön testler, onay belgesi 
ve diğer koşullar gerektiği gibi tanımlanır.
• Kurulum: Kurulum, çalıştırma ortamı ve destek tesisat 
için gerekenler tanımlanır. Söz konusu ekipmanın 
kurulumundan önce tesisat veya çevre donanımı için 

gerekebilecek kalifikasyon testi ve/veya belgeler 
belirtilir.
• İşletim: Amaçlanan işlev için gereken kritik çalıştırma 
parametreleri ve aralıkları, kapasite gereksinmeleri vb. 
‘nin listesi yapılır. Ekipmanın gereken işletimliğini 
etkilemeyen ölçümler dâhil edilmez.
• Performans: Ekipmanın beklenen koşullarda 
çalıştırılırken gereken ölçülebilir ürün veya sonuçlar 
tanımlanır. İşletim limitleri ve aralıkları ve normal 
kullanım sırasında karşılaşılabilecek en kötü durum 
senaryoları da dâhil edilir.
• Güvenlik Özellikleri ve Kontrolleri: Ekipman ve 
kurulumun karşılaması gereken güvenlik özellikleri ve 
kontroller tanımlanır.
• Enstrümantasyon, İşletim Koşulları ve Elektronik 
Ekipmanlar: Ekipmanı izlemek ve kontrol etmek için 
gereken enstrümantasyon, kontrol bileşenleri ve 
elektronik ekipman tanımlanır. Gereken işletim aralıkları, 
hassasiyet ve kalibrasyon koşulları sağlanır.
• Sarf malzemeleri: Ekipmanın işletimi için gereken sarf 
malzemeleri tanımlanır. Üretici veya kullanıcı tarafından 
mı sağlanacağı tanımlanır.
• Dokümantasyon: Ekipman ile birlikte verilen ve şirket 
veya satıcılar tarafından oluşturulması gereken 
belgelerin listesi yapılır. El kitapları, fabrika kabul testi, 
tesis kabul testi, devreye alma belgeleri, malzeme 
yapısı, parça listesi, çizimler, resmi denetimler, 
sertifikalar, SOP’lar vb.
• Eğitim: Operatörler ve bakım personeli için eğitim 
ihtiyaçları belirlenir. Ekipmanın işletimi veya bakımı için 
gereken özel sertifikalar, öğretim veya fiziksel 
gereksinmeler tanımlanır.

Referanslar;

1 . ICH Q9 Quality Risk Management
2. WHO Guidelines 
3. Quality Risk Management
Implementation of ICH Q9 in the pharmaceutical field
an example of methodology from PIC/S
4. Kalite Risk Yönetimi ve Uygulamaları Eğitim Notları
5.  Quality Risk Management Seminar Notes-PDA

Not: Bu makalede geçen konular Mustafa Edik 
tarafından yazılan ve 2015 yılı içinde yayımlanacak olan 
“İlaç Endüstrisinde Kalite Risk Yönetimi” adlı kitaptan 
alınmıştır.
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