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VALİDASYON & KALİFİKASYON

KALİFİKASYONU KİM YAPMALI, MÜŞTERİ Mİ, SATICI MI, ÜRETİCİ Mİ?

Validasyon Nedir?

Belirli bir prosedür, proses, ekipman, materyal, 
sistem veya faaliyetin sürekli olarak önceden 
belirlenmiş Kabul kriterlerine uyan bir sonuç 
üreteceği konusunda yüksek derecede 
güvence veren
dokümanlastırılmış bir programdır.

Ya da
• GMP kurallarına göre herhangi bir 

prosedür, proses, ekipman, malzeme, 
aktivite ya da sistemin sürekli olarak 
beklenen sonuçları verdiğini 
kanıtlayan faaliyetler bütünüdür, 

Validasyon Tarihçesi 

Validasyonun önemi 1970’li yılların ortalarından 
itibaren ilaç ürünlerinin üretim ve kalite 
güvencesinde artarak devam etmiştir. 1976 
yılında FDA defalarda değişikliğe uğrayan bir 
dizi GMP regülasyonları önerisinde 
bulunmuştur. 
Yasal Gereksinimler 
Birçok ülkede GMP kuralları resmi olarak 

yasalaşmış ve firmalarda rastlanabilecek 
herhangi bir uyumsuzluk soruşturulabilir 
olarak değerlendirilmiştir. Ek uyum politikaları, 
kılavuzlar, yönetmelikler yasal olarak 
bağlayıcılığı olmayan dokümanlardır ancak ilaç 
endüstrisi İyi Yönetim Uygulamalarının bir 
parçası olarak takip etmektedir. 

Pazar Gereksinimleri 
Müşterilerin ( Yasal Otorite, Hekimler, 
Eczacılar, Hastalar, Sağlık Sigortası Firmaları ) 
ürün güvenliği, etkinliği, kalitesi vb. kriterleri 
daha fazla sorgulamaya başlaması nedeni ile 
Sağlık sektöründe talepler hiç olmadığı kadar 
artmıştır.

Validasyon Çeşitleri:

♦ Retrospektif-Geriye Dönük-
Validasyon

♦ Prospektif-İleriye Dönük- 
Validasyon

♦ Concurrent- Eşzamanlı- Validasyon
♦ Revalidasyon-Yeniden Validasyon

Ekipman Üreticileri /Satıcıları İçin Kalifikasyon
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EKİPMAN KALİFİKASYONU
İlaç firmalarına üretim 
makinaları, ekipmanları tedarik 
ediyor ya da tedarik etmeyi 
planlıyor iseniz müşterinizin 
yasal kural ve yönetmelikleri 
karşılayabilmeleri için gerekli 
olan ön koşulları detayları ile 
biliyor olmanız 
beklenmektedir. İlaç Endüstrisi 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
EU GMP, FDA, ICH, PIC, EMA 
vb. tarafından yayımlanan pek 
çok yönetmelik ve kılavuzu 
kendisine referans almaktadır. 
Bu kural ve yönetmeliklerin bir 
parçası olarak ilaç ürünlerini 
üreten ekipman ve proseslerin 
insan sağlığını ilgilendiren 
aşamaya kadar geçen sürede 
valide edilmeleri 
gerekmektedir. Kalifikasyon, 
ilaç ürünlerinin kalitesini 
güvence altına alan en önemli 
adımlardan birisidir. Bu nedenle 
satılabilir herhangi bir tıbbi 
ilaç ürününün üretimini ve 
gerekli testlerinini 
gerçekleştirebilmek için ilgili 
ekipman/ ekipmanların 
kullanılmadan önce mutlaka 
kalifiye edilmeleri 
kaçınılmazdır. Kalifikasyon 
işlemi yapılmaz ise bu 
ekipmanların kullanılması söz 
konusu dahi olamaz.

Peki Nedir Kalifikasyon?

• Kalifikasyon tam olarak 
ne için yapılır, amacı 
nedir?

• Ekipman tedarikçisinin 
kalifikasyondan anlaması 
gereken nedir?

• İlaç firmaları kendileri 
kalifikasyon yapamıyor 
mu?

Tüm bu sorular adım adım 
yanıtlamaya çalışacağım.

Aslında işin içinden 
çıkılamamasının ardında yatan 
neden çoğu zaman kalifikasyon 
konularının başlangıçtan 
itibaren bir projenin parçası 
olarak değerlendirilmemiş 
olmasıdır. Doğal bir sonuç 
olarak, ekipman satışı yapılarak 
kurulum tamamlandıktan sonra 
kalifikasyon yetersiz bulunuyor 
ise kullanılması da uygun 
olmamaktadır. Bu gibi durumlar 
ile hafızamızı zorladığımızda 
zaman zaman karşılaşmış 
olduğumuzu hatırlayabiliriz.

VE…Herşeyi sil baştan 
oluşturmak için çok fazla 
zaman, efor ve para 
harcanması gerektiği gereçeği 
ile yüz yüze geliriz.

Aslına bakarsanız kalifikasyon 
ekstra zaman ve iş gibi 
görünebilir.

Bir çok makina/ ekipman 
tedarikçisi konuya tam olarak 
hakim olamadıklarından sürekli 
kendi içlerinde aşağıda 
sıraladığım çelişkileri yaşamaya 
devam ediyor.

• Neden buna gerek 
duyuluyor, makina/ 
ekipman zaten iyi 
durumda ve çalışıyor, 
öyle değil mi?

• Bu sadece insanları 
meşgul etmek için 

yapılan gereksiz bir 
kağıt işi…

• Bu sizin yani ilaç 
firmalarının işi değil mi 
kalifikasyon?

İlaç firmaları tarafından 
beklenenlerin/ ihtiyaçların ne 
olduğu tedarikçi-üreticiler 
tarafından net olarak 
anlaşılabilir ise bu gibi 
durumlar minimum ekstra iş ve 
hafif baş ağrıları ile 
atlatılabilir düşüncesindeyim.
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O halde neler yapılabilir?

1. Kalifikasyon için gerekli 
tüm koşullar projenin 
başlangıç aşamasında 
belirlenerek karşılıklı 
mutabakat sağlanmalıdır.

2. Satışı gerçekleştirilen 
makina-ekipmanı 
ilgilendiren tüm 
kalifikasyon adımları ilaç 
firmalarına algoritmik 
bir sırada verilmelidir.

İlaç firmaları açısından ulusal 
ve uluslararası yönetmeliklere 
tam uyumlu çalışabilmek için 
makina-ekipman 
tedarikçisinden sürekli bir 
destek beklenmektedir.

Geçmiş yıllarda 
hatırlayacaksınız bazı tipik 
durumlar ortaya 
çıkabilmekteydi;

• İlaç firmalarının 
kalifikasyon/ validasyon 
ve kalite ekibinden tüm 
validasyon 
gerekliliklerinin 
tamamlanarak ilgili 
konuların tedarikçilerle 
paylaşılması beklenirdi.

• Çoğu zaman ekipman 
satışı 
gerçekleştirildikten 
sonra tüm sistemi 
ayarlamak ve onarmak 
beklenmeyen masraflara 
yol açabilirdi.

• Teknik çizimler 
üzerinden defalarca 
geçmek, tekrar 
denemeler, testlerin 
baştan sona yapılma 
olasılığı her zaman 
vardı.

• Bazen firma dışı 
danışmanlar getirtilerek 
zamanı boşa harcayacak 
danışmanlık hizmetleri 
alınırdı.

• Danışman masrafı kimi 
zaman çok astronomik 
rakamlara ulaşabilirdi.

• İşletme için zaten 
başlangıçtan itibaren 
masraf çıkartan bir 
kalifikasyon süreci 
katlanarak bir kambur 
halini alabilirdi.

Günümüzde ise;

İşletme içi uygulanan maliyet 
düşürme yöntemleri ile 
kalifikasyonun tamamlanması 
için gerekli iç kaynaklar 
minimum düzeyde kullanılır 
olmaya başladı. Bununla 
birlikte sürekli iniş çıkışları 
olan işlerden biri olan 
kalifikasyon / validasyonda 
sadece görev verilen personeli 
sürekli aynı işte tutmak da 
zorlaşmaya başladı.Bazı 
projeler geniş bir ekibe 
gereksinim duyarken bazı 
projeler sadece bir ya da iki 
kişilik çekirdek bir kadro ile de 
sonuçlandırılabiliyor artık. 
Üretim ekipmanları konusunda 
ilaç firmaları sürekli 
yönetmelikler ve kurallar ile 
mücadele etmek zorunda 
zaten. FDA ve EU GMP 
kuralları ya da T.C. Sağlık 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından denetlenen ilaç 
firmalarının genellikle 
karşılaştıkları zorlukların 
başında validasyonun – 
kalifikasyonun yetersiz olması 
hatta ve hatta yapılmamış 
olmasıdır. Aklımızda tutmamız 

gereken bir gerçek var, o da 
kısa vadeli ya da kestirme 
çözümlerin çoğu zaman yeterli 
gelmeyeceği.

Ürünlerimizi bir an önce 
hastaya ulaştırmak için son 
sürat çalışırken zaman en 
önemli masraf kalemi olmaya 
ve ilaç firmaları için 
kalifikasyon işlemi gerçekleştiği 
esnada ekipmanın uzun süreler 
boş olarak atıl durumda 
beklemesi karşılanamaz 
masraflar arasında en başta 
gelmeye devam ediyor.

Bu nedenle bir çok ilaç firması 
gereksinim duyduğu yardımı 
dışarıdan alma yolunu 
seçebilir. Gerek görülen dış 
yardımı, geçici personel 
çalıştırmak, danışmanlar 
kiralamak ve tedarikçi 
ilişkilerinin güçlendirilmesi vb. 
olarak sayabilirim.

-Danışmanlar!???-çok pahalıya 
mal olabilmektedir ancak 
maalesef ve maalesef ilaç 
firmaları gerekli çalışma 
tamamlanmadan prosesi 
başlatamayacaklarından bu 
parayı ne pahasına olursa 
olsun ödeme yolunu 
seçebiliyorlar. Ne yazık ki!
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Şimdi Size Soruyorum;

Ülkemizde  Farmasötik Tesis 
Mimarisini dahi bilmeden 
konut inşa eder gibi proje 
çizen çok danışman, uzman 
var? Orta ve uzun vadede 
yaşayacağınız sıkıntılara 
değer mi?

Lütfen gerçekçi olalım! 
Paramızı sokakta bulmadık, 
bulmuyoruz?

Bir çok tedarikçi açısından 
kalifikasyon işlemi maliyetleri 
yükselterek ve rekabeti 
düşürebilir. Görülmesi gereken 
tüm projenin büyük bir resim 
gibi algılanmasıdır. Ekipman 
satın alınıp, sevkiyatı 
yapıldıktan ve kurulduktan 
sonra bile masraflar bitmiyor 
ki. Öyle değil mi?

Ancak bana kalırsa, ki bu 
görüşümü bugün bir çok 
farmasötik uzman-danışman da 
savunuyor, maliyetlerin 
düşmeye başladığı nokta asıl 
üretimin yapılmaya başlandığı 
aşamadır.

Kalifikasyon kaba bir tanımla 
sevkiyat ve üretimin başlangıcı 
arasındaki adımların 
toplamıdır. Ekipmanızın 
kalifikasyonu kolay yapılabilir 
ise üretim çok çabuk 
başlatılabilir. Bu kalifikasyon 
için gereken kaynakları azaltır 
(insan ve zaman ) ve aynı 
zamanda ekipman kurulumu ve 

üretim arasında geçen duruş 
süresini de düşürür.

Şimdi Sözüm Ekipman 
Tedarikçisine;

Toplam proje maliyetini 
düşüren bir diğer unsur da 
ekipman tedarikçisi olarak sizin 
ekipmanın nasıl kurulup 
işletildiği konusunda tam 
bilgiye sahip olmanızdır. Bu 
nedenle siz tedarikçiler 
kalifikasyon / validasyon 
sürecini hem ilaç firmalarında 
çalışmakta olan validasyon 
ekibinden hem de dışarıdan 
kiralanan danışmanlardan daha 
doğru ve daha hızlı 
tamamlayabilirsiniz.Bu sayede 
işletmede sürekli üzerinde 
tartışılan toplam iş saatini ve 
proje maliyetlerini de 
düşürmüş olacaksınız. Değer 
müşterinizin peşine düştüğü 
şeydir ve ne pahasına olursa 
olsun bu değeri sizin 
sağlamanız gerekmektedir. İlaç 
endüstrisine ekipman tedarik 
eden bir firma olarak yapmanız 
gereken müşterinizin ne 
istediğini anlamanın yanında 
aynı zamanda karşılaştığı yasal 
kısıtların da farkında 
olmanızdır.

Bu nedenle sürekli aranan /
talep edilen ve kaliteyi 
sürdürülebilir kılan bir 
tedarikçi olabilmeniz için sizin 
de müşteriniz ilaç firmaları ile 
aynı yöne bakabilmeniz, 
kısacası GMP’den mutlaka ve 
mutlaka haberdar olmanız 
gerekmektedir.

Aynı zamanda süreçlerini 
kolaylaştıracak öneriler ve 
çözümler üretebiliyor olmanız 
ve sağlayabileceğiniz en üst 
düzey kalifikasyon / validasyon 
desteğini sağlamanız 
gerekiyor.

Bu sayede ekipmanlarını 
operasyona dahil etmede 
kaybedecekleri zamanı hatırı 
sayılabilir ölçüde 
düşürebilirsiniz.

En önemli soru ise; 

Kalifikasyon nedir ve neden 
bu kadar önemlidir?

Basit anlatımla örneğin 
kalifikasyon bir ekipmanın 
yapması beklenen işlemleri, 
yerine getirmesi gereken 
fonksiyonları sürekli 
sağlayacağının güvence altına 
alınması işlemidir. Bir çok 
açıdan mantıklı ve basit bir 
işlemdir. Arkasında yatan 
gerçek amaç ise üretilen tıbbi 
ilaç ürünlerinin güvenli, etkin, 
kaliteli olduklarının garanti 
altına alınmasıdır.

Ekipman tasarımından bitmiş 
ürün testlerine kadar prosesin 
her adımında kalitenin 
sağlanabilirliğidir.
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• Başlangıç, in proses ya 
da bitmiş ürün 
testlerinden herhangi 
birisinin 
gerçekleştirilmeden 
üretildiği bir ilacı 
sevdiğiniz birinin tedavi 
amaçlı kullanmasını ister 
misiniz?

• Ya bu ilacın etkinliği ve 
kalitesi hakkında 
kuşkular var ise ne 
olacak?

İlaç firmaları kalifikasyon / 
validasyon anlamında ekipman 
tedarikçilerinden ne 
beklemektedir?

Aradıkları ve bekledikleri çok 
basit , prekalifiasyon-
kalifikasyon/ validasyon öncesi 
desteği verebiliyor olmanızdır.

Nedir pre-kalifikasyon 
desteği?

Ekipman yapımında uygun 
malzeme ve kaynakları 
kullanmak, hijyenik tasarım, 
kalite parametrelerinin 
kontrolden geçerek 
onaylanması, en önemlisi tüm 
bu işlemlerin yapıldığının 
kanıtlanabilmesi için GMP’ye 
uygun bir dokümantasyon ve 
kayıt sistemi.

Dokümantasyonun amaca 
uygun olarak hizmet 
edebilmesi için şematik 
çizimlerin detaylı olarak 
hazırlanması, malzeme ve 
kullanılan kaynaklara ait var 
ise sertifikalar, test sonuçları 
vb.’nin sağlanabiliyor olması 
gerekmektedir.

Tüm bu işlemler kalifikasyon 
öncesi sağlanabiliyor ise 
aslında siz müşteriniz firmalar 
için bir ön çalışma yapmışsınız 
demektir.

Diğer taraftan sayılan ön 
çalışmaların proje esnasında 
tamamlanmamış olması ve 
sonradan yama şeklinde 
süreçlere iliştirilmeye 
çalışılması para ve zaman 
kaybı yanında GMP’ye uygun 
olmayan süreç yönetimi 
anlamına gelecektir 
UNUTMAYINIZ!

Netlik kazandırmamız gereken 
bir nokta var ki o da 
kalifikasyonun ilaç firmalarının 
sorumluluğunda olduğudur. Bu 
konuda bir sıkıntı olması 
durumunda Bakanlıklar, EMA, 
MHRA, PIC /S, FDA ya da 
diğer kural koyucular kapınızı 
çalarak kamu sağlığı açısından 
sizi riskli bulabilir. 
Kalifikasyonlar anlamında sizler 
ilaç firmalarının kalifikasyonları 
yapabilmeleri için destek 
sağlamaktasınız ancak 
ekipmanın uygun olarak kalifiye 
edilmesi tamamen kendi 
sorumluluklarındadır. Ne var ki 
tekrarlamakta yarar var, siz ne 
kadar donanımlı bir tedarikçi 
iseniz müşterinizin kalifikasyon 
işlemleri o kadar hızlı ve kısa 
sürede tamamlanabilir. Bu 
nedenle kalifikasyon desteği 
tedarikçiler olarak sizlerin 
Bakanlıklar, EMA, MHRA, PIC/
S, FDA ya da diğer 
yönetmelikler için yığınla 
klasörler dolusu doküman 
oluşturması anlamına 
gelmemelidir.

Bakın, burada ne devreye 
giriyor, biliyor musunuz?

Müşteriniz ile ortak çalışarak 
yapmak zorunda oldukları işin 
yükünü mümkün olduğunca 
düşürebilme yeteneğiniz 
DEVREYE GİRİYOR.

GMP konusunda bir tedarikçi 
olarak sizin derin bilgi sahibi 
olmanız bir koşul değil aslında 
ancak iş uzmanlığa 
dönüştüğünde ekipman 
konusunda sizden bu eksperlik 
hizmeti mutlaka ve mutlaka 
beklenecektir.

İlaç Firmaları ile çalışıyor ya 
da çalışmayı düşünüyor iseniz 
tedarikçi olarak size 
yönetmeliklerin beklentileri 
konusunda destek verirler aynı 
zamanda sizin de işletme 
içinde ekipman kurulumu ve 
minimum enerji ile maksimum 
faydayı sağlayacak güvenli bir 
kurulum yapmanız 
beklenecektir.

Tüm kalifikasyon kuralları 
müşterinizin hayatınızı zindana 
çevirecek istekleri ya da 
kaprisleri değil ilaç 
endüstrisinden beklenen ve 
talep edilen uygulamalardır 
UNUTMAYINIZ!

İlaç Firmalarının uyması 
gereken ulusal ve uluslar arası 
kuralların neler olduğunu 
anlayarak bu endüstriye satış 
yapabilirliğinizi arttırmanız 
içten bile değil.
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Size bir ipucu vermek 
istiyorum;

Tüm sihir ilaç firmasının 
ağzından söyleyeceği lafı 
kapabiliyor olmak ve sürekli 
aday müşterilerinizi va da 
mevcut olanları şaşırtabiliyor 
olmanızdır. Kalifikasyon 
konusunu görüşürken müşteri 
ile kesintisiz ve çözüme dayalı 
bir iletişim içinde olmanız çok 
önemlidir. Kalifikasyon 
faaliyetlerinin adım adım 
maliyetleri de kapsayan 
planlamaları projenin başarıya 
ulaşmasında en önemli 
göstergelerden birisidir.

Kalifikasyon gerekli olan 
ekipmanlara örnek olarak 
tanklar, karıştırıcılar, blendırlar, 
granülatörler, sterilizasyon 
ekipmanları (buhar otoklavları, 
etilen oksit sterilizatörleri) 
ambalaj ekipmanları (blister 
makineleri, şişe dolum hatları, 
ampul dolum ekipmanları, tüp 
dolum makineleri vb.), 
etiketleme ekipmanları (görsel 
kontrol ekipmanları, barkod 
okuyucular, RFID sistemleri) 
analitik ekipmanlar (ürün 
serbest bırakılması için 
gereken ekipmanlar), kalite 
yönetim ekipmanları (ürün 
bilgilerini yedekleyerek 
depolayan, izleyen, 
değerlendiren bilgisayarlı 
sistemler) vb. sayılabilir.

İlaç Firmaları bu nedenledir ki 
kalifikasyon kavramı ile hiç 
olmadıkları kadar yoğun olarak 
ilgilidirler. Ekipmanlarının ya da 
proseslerinin kalifiye / valide 
edilmemesi sonucunda başları 
ciddi anlamda derde girebilir. 
Hatta bazı durumlarda 

kendilerini bir anda 
endüstrinin dışında bile 
bulabilirler. İlaç Firmaları 
kalifikasyondan söz 
ettiklerinde konuyu detayları 
ile irdeleyebilir ve çözüm 
önerileri ile karşılarına 
çıkabilir olmanız 
gerekmektedir.

Ekipman Kalifikasyonu;

• Tasarım Kalifikasyonu-
Design Qualification 
(DQ)

• Montaj Kalifikasyonu-
Installation Qualification 
(IQ)

• Operasyon 
Kalifikasyonu-
Operational 
Qualification (OQ)

• Performans 
Kalifikasyonu-
Performance 
Qualification (PQ)
Aşamalarından 
oluşmaktadır. Her faz 
bir sonraki faz 
başlamadan bitirilmek 
zorundadır. Her faz 
“Protokol” olarak 
adlandırılan prosedüre 
göre düzenlenerek 
uygulanmalıdır. 
Protokolün 
kalifikasyon / validasyon 
başlamadan önce 
tamamlanarak 
onaylanması 
gerekmektedir. 
Kalifikasyon / Validasyon 
sonuçları bir 
“Kalifikasyon / 
Validasyon Raporu”’nda 
dokümante edilmelidir. 
Prosesin ya da 
ekipmanın “kalifiye 
edilmiştir / valide 
edilmiştir” konumuna 

gelebilmesi için 
Kalifikasyon 
Raporu’nun / Validasyon 
Raporu’nun onaylanmış 
olması gerekmektedir.

Tekrarlamakta yarar 
görüyorum ki hiç bir ürünün 
üretimi ve satış onayı 
kalifikasyon / validasyon 
işlemleri tamamlanmadan 
verilmemelidir.

Kalifikasyon / Validasyon 
neden bu kadar karmaşıktır?

İlaç Endüstrisinde her kural ve 
yönetmelik iş beklentilerin 
nasıl karşılanacağı ve hangi 
adımlar ile sonuçlandırılacağına 
gelindiğinde yetersiz ve 
yüzeysel kalmaktadır. Peki 
neden ?

1. GMP (Good 
Manufacturing 
Practices) Farmasötik 
Operasyonlar hakkında 
detaylı bilgi 
içermemektedir 
hepimizin bildiği gibi. 
Yani yalnızca temel 
gereksinimlerden 
bahsedilirken sunuş 
biçimleri yetersiz 
kalmaktadır,

2. Kalifikasyon / Validasyon 
için evrensel kabul 
görmüş bir standard 
bulunmamaktadır, 
Kalifikasyon / Validasyon 
konusunda yeterli 
deneyime ve eğitime 
sahip personel mevcut 
değildir
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10 kişiye “Bir ekipmanı, 
makineyi, prosesi nasıl 
kalifiye / valide edersiniz?” 
sorusu yönelttiğinizde emin 
olun 10 farklı yorum ve yanıt 
alırsınız.

Bu kadar farklı yanıt almanız 
farklı ilaç firmaları ile ya da 
farklı kalifikasyon / validasyon 
ekipleri ile çalışıyor 
olmanızdandır.

Kesin olan şudur ki yanıtların 
tamamı doğru olabilir. Bana 
şu soruyu sormanızı 
beklerim;

Ama nasıl oluyor da birden 
fazla doğru olabiliyor?

GMP hakkında bilgi sahibi 
iseniz ya da içeriği hakkında 
kulağınızda bir takım bilgiler 
mevcut ise prensiplerin 
kapsamı hakkında ip uçları 
yakalayabilirsiniz. Ancak 
verilen bilgiler yüzeysel olup 
yorumlama tamamen 
deneyimler ile 
sağlanabilmektedir. Ekipman 
tedarikçisi olarak ilaç 
firmalarına tedarik ettiğiniz 
ekipmanın kalifikasyonunda kilit 
rol üstlenmeniz hizmetinizin 
mükemmelliği açısından size 
olağan üstü katma değerler 
sağlar. UNUTMAYINIZ!

Ekipmanı kalifiye /valide 
ederek işletmede kullanılmaya 
başlanmasını sağlayabilir ve 
GMP için gereken tüm 
dokümantasyonun 
tamamlanması ile işinizi 
tamamlamış olursunuz ancak 

yine de satış sonrası periyodik 
değerlendirme toplantıları, 
bakımlar, kullanıcı eğitimleri ile 
hizmetinizin kalitesini 
sürdürebilir hale 
dönüştürebilirsiniz.

Öncelikle Yapmanız 
Gerekenler;

• Sistemden yapması 
beklenen görev nedir 
net olarak 
tanımlamalısınız, (İlaç 
Firması ne 
istemektedir?) Bir çok 
durumda istenen 
gereksinim sistemin 
GMP’ye uygun olarak 
çalıştığının 
kanıtlanmasıdır.

• Sistemi denemek için 
detaylı bir test planı ile 
müşterinizin karşısına 
çıkmalısınız,

• Sistemin açıklarını 
düşünerek detaylı bir 
“Risk Değerlendirmesi” 
yapmalısınız

• Sonuçlarınızı dokümante 
etmelisiniz,

Sonuçların gereksinimler ile 
uyumlu olması sistemin “kalifiye 
“ edildiğini göstermektedir. 
Ekipmandan beklenen nedir ve 
nasıl üretilecek ve kullanıma 
alınacaktır? Bunlar ilaç 
firmalarının ekipmanın 
kalifikasyonunu yapabilmek için 
gereksinim duyduğu “Kabul 
Kriterleri” dir. Spesifikasyonlar 
ve gereksinimler ne kadar net 
olarak tanımlanmış ise ekipman 
kalifikasyonu o derecede kolay 
gerçekleştirilecektir.

* Bu yazımda URS, FAT, SAT 
vb. kavramlar üzerinde hiç 

durmuyorum, gelecek 
yazımda bu konuları 
işleyeceğim.

Tüm bu spesifikasyonlar 
tedarikçi tarafından 
sağlanabilir ve dokümante 
edilebilir ise ilaç firmalarının 
sevkiyat sonrasında yapacakları 
işler o kadar azalmış 
olacaktır. Tedarikçi olarak 
sağlayacağınız dokümantasyon 
sayesinde validasyon / 
kalifikasyon sürecinde 
müşterinizin sağladığınız 
dokümanları kullanması 
inanılmaz zaman-kaynak 
tasarrufu sağlayacaktır. 
Ekipman tedarikçileri olarak 
pazarladığınız ekipmana 
müşterilerinizden daha fazla 
aşina olduğunuz için bu tür bir 
dokümantasyon desteğini ilaç 
firmaları çalışanlarından daha 
hızlı ve daha kolay yaparsınız 
UNUTMAYINIZ!.
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Peki İlaç firmalarına 
kalifiye / valide edilebilir 
ekipman satarken başka 
nelere dikkat edilmel?

1. Ekipmanın tasarım ve 
üretimi ilaç 
endüstrisinin 
ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayabiliyor mu?

2. Ekipmanın 
kalifikasyonunun 
tamamlanabilmesi (DQ, 
IQ, OQ, PQ) için 
gereken dokümantasyon 
ve bilgi mevcut ve 
doğru mu?

Proje planı soru listesinin 
müşteriye gönderilmesi ve bu 
sayede müşterinin 
beklentilerinin alınması (Proje 
planlaması sayesinde 
müşteriniz ilaç firmasının 
sizden ve ekipmanınızdan 
beklentilerini önceden 
kavrayacak böylece 
kalifikasyon / validasyon 
esnasında oluşabilecek 
sorunlara önceden müdahale 
edebileceksiniz

DOKÜMANTASYON 
ÖRNEKLERİ

Ekipman pazarladığınız İlaç 
Firmalarının üzerinde 
hassasiyetle durduğu 
dokümantasyon hataları 
nelerdir? BİLİYOR MUSUNUZ?

1. Bilgi girilmesi gereken / 
doldurulması gereken 
alanların boş bırakılması

2. Doküman üzerindeki 
mevcut bilginin 
üzerinden geçerek 
tekrar yazmaya 
çalışılması (üzerinin 

çizilmesi, üzerinden 
tekrar yazılması, 
verilerin değiştirilmesi)

3. Verilerde yapılan 
düzeltmenin 
gerekçesinin 
belirtilmemesi

4. Hiç olmayan ya eksik 
imza / onay

5. Kullanılan prosedürler 
veya standartlarda 
gösterilen referansların 
eksikliği / mevcut 
olmaması

6. Eksik ya da yanlış 
şematik gösterimler 
(ekipman teknik resmi 
ile sunulan ekipmanın 
bire bir uyumlu olması) 
Örneğin ekipmana son 
anda yapılan bir 
aplikasyonun teknik 
resimde belirtilmemesi

Referanslar

1. Validation of Pharmaceutical Processes

2. Pharmaceutical Process Validation

3. Biopharmaceutical Process Validation

4. Validation of Active Pharmaceutical 
Ingredients

5. Pharmaceutical Dosage Forms

6. Regulations & Quality

7. Good Equipment Qualification Eğitim 
Notları

8. Kalifikasyon & Validasyon Eğitim 
Notları




