
    BİYOTEKNOLOJİ 

   TESİS TASARIMI - I

Tespit edilebilir biyolojik yükü olmayan prosesler GMP’de Aseptik olarak 
tanımlanır. Aseptik üretim genellikle kullanımdan önce steril duruma ulaşmak için 
ortamın, ekipmanın ve proses çözeltilerinin sterilizasyonunu zorunlu tutmaktadır. 
Aseptik Proses ile üretilen tıbbi ilaç ürünlerine ilişkin mevcut GMP kılavuzları 
genellikle steril enjekte edilebilir ilaç ürünlerinin üretimi ile ilişkilendirilse de, 
biyolojik ürünlerin üretimi için de geçerlidir. 
Bu durumun nedenlerinden birisi biyolojik terapötiklerin kendine özgü 
özelliklerinde gizlidir. Biyofarmasötikler canlı organizmalar/hücre hatları 
kullanılarak geliştirildiğinden, hastaya verilecek bitmiş ilaç ürününü oluşturacak 
bileşenlerin güvenliğini sağlamak çok kritiktir. Bu ürünlerin büyük çoğunluğu 
enjekte edilebilir olarak üretilir. Kontaminasyon içermeyen ve kabul edilebilir bir 
biyoyük düzeyine sahip steril ilaçların aseptik proses ile üretilmesi yerleşmiş bir 
ilkedir. Biyoteknoloji Endüstrisi, hastalar için son derece katı güvenlik seviyelerini 
sağlamak için aseptik üretimin temel ilkelerini benimsemek durumundadır. 
Biyolojik olmayan ürünler için geleneksel bir aseptik operasyonda, bitmiş ilaç 
ürününe ait kap ve kapağa sterilizasyon işlemi uygulanır daha sonra bu bileşenler 
bir araya getirilir ve son kapta terminal sterilizasyona işlemi yapılır. Hücreler, 
sterilizasyon sürecinde hayatta kalamayacağı için bu genellikle biyolojik ürünler 
için bir seçenek olamaz. Bu nedenle, İlaç Etkin Maddesi (API) üretimi için tüm 
prosesin, bitmiş dozaj formunun doldurulması ve kapatılması dahil olmak üzere 
çok kontrollü ortamlarda yürütülmesi kritik önem taşır.
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Tesis tasarımı ve inşaatı için mevcut İyi İmalat Uygulamalarının (GMP) 
temellerinden birisi, tesislerin tüm imalat işlemleri sırasında ilaç etkin maddesinin/
ilaç ürününün potansiyel kontaminasyonunu en aza indirecek şekilde 
tasarlanmasıdır. Tesis ayrıca işletme ortamından veya tesis içindeki operasyon 
personelinden bulaşabilecek sakıncalı mikrobiyolojik kirleticilere maruz kalmayı 
sınırlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Mevcut aseptik üretim rehberliği kapsamında, 
bu yaklaşım, mevcut GMP'yi karşılayan iyi bir tesis tasarımının temelini oluşturan 
bir tesis özellikleri platformu sağlar.
Ürün Koruması
Basit bir ifadeyle, bir üretim prosesi açık veya kapalı olabilir. Birincil amaç, üretim 
işlemleri sırasında ürünü korumak ise, kapalı proses, ürün için daha az risk 
oluşturur. Bu, öncelikle üretim ortamından kaynaklanan bir risktir. Dolayısıyla asıl 
amaç, çevre sürekli olarak biyolojik yükten arındırılmış olarak korunmadıkça ürünün 
asla çevreye maruz kalmamasını sağlamaktır. Bu çok zor ve maliyetli bir hedeftir. 
Biyo-üretim alanındaki birincil kontaminasyon kaynaklarından biri çalışandır. Gerçek 
şu ki, kontaminasyon riskinin azaltılması, sistemin kapanmasını sağlamak için 
kanıtlanmış tasarım tekniklerinin kullanılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Ürünü 
korumak için kapalı sistemler geliştirildiğinde, ekipmanı/sistemi barındıran tesis 
ortamı artık prosesin kritik bir yönü olmaktan çıkar ve böylece tesis tasarımını 
basitleştirir. Aseptik üretim için, proses bir dizi kapalı sistem olarak düşünülebilir.

Bir proses, tüm birim operasyonları ve/veya üretim adımları için tamamen 
kapatılamadığında, aseptik kılavuzlar, ürün korumasının devam etmesini gerektirir. 
Bu normalde, maruz kalan ürünün dış kontaminasyon kaynaklarıyla temas etmesi 
durumunda ürün kontaminasyonu riskini azaltan çeşitli çevresel kontrol biçimlerinin 
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bunlar, temiz odalar, izolatörler veya kısıtlı erişim 
bariyer sistemleri (RABS) gibi daha yüksek seviyeli ekipman teknolojisi platformları 
aracılığıyla temiz üretim ortamlarının kullanımını içerir. 
Bu seçeneklerin her biri yalnızca daha yüksek düzeyde ürün koruması sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda daha yüksek tesis sermaye maliyetleri ve artan yıllık işletme 
maliyetlerini de beraberinde getirir.

ASEPTİK OPERASYONLAR
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Aseptik kılavuzlar ve direktifler, ürün korumasına ilişkin beklentileri ve tesislerin 
proses birimi operasyonlarının kapatılmaması nedeniyle potansiyel 
kontaminasyon riskini nasıl ele alması gerektiğini tanımlar. 
Tesis tasarımına ilişkin önemli bir kriter, üretim prosesi tanımına dayalı olarak tesis 
ayırma stratejisinin nasıl tanımlandığı ve uygulandığı olmalıdır. Ürünler ve üretim 
birimi operasyonları arasında çapraz kontaminasyonun önlenmesi, tesis içinde 
üretim operasyonları/alanları tamamen ayrıldığında gerçekleştirilen en kolay 
zorunlu bir gerekliliktir. 
Ancak bu işletme maliyetleri hesaba katıldığında çok yüksek bir giderdir. Bu 
nedenle çoğu biyofarmasötik kuruluş, hem düşük maliyetli hem de etkili ayrıştırma 
stratejisi sağlayan çözümler arar. 

Operasyonel Konsept
Ürün Özellikleri
Üretim Teknolojisi

Öte yandan “hem yüksek düzeyde risk azaltsın hem de verimli, GMP onaylı bir 
tesisimiz olsun” düşüncesine uyan tek bir çözüm yoktur. 
Tesis alanı özellikleri, ayrılmış HVAC sistemleriyle birleştirilmiş fiziksel şekilde bazı 
bireysel birim operasyonlarının ayrılmasını içerir. Proses, fiziksel ekipmanı 
(paslanmaz çelik veya tek kullanımlık), sistem kapatma için tanımlanmış 
yöntemleri (valide edilmiş) ve çalışma ve değişim sırasında sistem bütünlüğünü 
sağlamak için tasarlanmış ögeleri içerir. 

Tesis tasarımında, kontaminasyonu önlemenin önemli bir parçası, üretim 
operasyonunun alanlarının yeterli şekilde ayrılmasıdır. Hava kalitesini korumak 
için, daha temiz alanla bitişik olan daha az temiz alana uygun bir hava akışı 
sağlamak önemlidir. Daha yüksek hava temizliğine sahip odaların, daha düşük 
hava temizliğine sahip bitişik odalara göre önemli bir pozitif basınç farkına sahip 
olması hayati önem taşır. Aseptik kılavuzlar, farklı sınıflandırmaya sahip bitişik 
odalar arasında (kapılar kapalı) en az 10-15 PA büyüklüğünde bir pozitif basınç 
farkının korunmasını önerir. Kapılar açık olduğunda, dışarı doğru hava akışı, 
kontaminasyonun girişini en aza indirmek için yeterli olmalıdır ve bir kapının aralık 
kalabileceği sürenin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi çok önemlidir.
Bir tesisin aseptik üretim odasına bitişik sınıflandırılmamış bir oda ile tasarlanması 
durumunda, kontaminasyon riskini önlemek için her zaman aseptik üretim 
odasından önemli bir aşırı basınç sağlanmalıdır. 

AYIRMA STRATEJİSİ
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Aseptik operasyonlar, steril ürün imalat işleminin potansiyel kontaminasyon 
tehlikelerine maruz kalmasını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Steril ürün ögelerinin maruz kalma süresinin sınırlandırılması, mümkün olan en 
yüksek çevresel kontrolün sağlanması, proses akışının optimize edilmesi ve 
düşük kaliteli havanın daha yüksek seviyedeki temiz alanlara sürüklenmesini 
önleyecek şekilde ekipman tasarlanması, mevcut düzenleyici kılavuza uyumun 
sağlanması ve ürüne kontaminasyon riskinin en aza indirilmesi için esastır.
Açıkta kalan ürünlere, kap & kapaklara veya ortama kirletici madde taşıma 
potansiyelini artırabilecek gereksiz faaliyetleri önlemek için personel ve malzeme 
akışlarının optimize edilmesi de önemlidir. 
Alan içindeki ekipmanın yerleşimi, operatörlerin konforunu ve hareketini optimize 
eden ve temizlik ve bakım için erişime izin veren ergonomiyi sağlamalıdır. Birçok 
biyo-üretim tesisindeki zorluklardan biri, üretim operasyonları için gereken 
operatör desteğidir. 
Aseptik bir proses alanındaki personel sayısı mümkün olduğu kadar en aza 
indirilmelidir. Personel akışının, aseptik bir proses alanına giriş ve çıkışların 
sıklığını sınırlayacak şekilde tasarlanması da önemlidir. Daha yüksek seviyeli 
sınıflandırma alanları için temiz odaya transfer sayısı en aza indirilmelidir.
Kritik Bölge?
Aseptik üretim kılavuzlarına göre, kritik alan, sterilize edilmiş ilaç ürününün, kap ve 
kapaklarının, ürün sterilliğini korumak için tasarlanması gereken çevresel 
koşullara maruz kaldığı alandır. Sterilite seviyesini korumak için, aseptik prosesin 
(örn. ekipman kurulumu, ürün transferi ve doldurma) yürütüldüğü üretim ortamının 
uygun bir kalitede, genellikle en yüksek çevre temizliği seviyesinde kontrol 
edilmesi ve sürdürülmesi gerekir. 
Bu durumda çevresel kalitenin birincil odak noktası havanın partikül içeriğidir. 
Bu partiküller, bir ürün akışına kontaminant olarak girebildikleri, ürünü kontamine 
edebildikleri ve ürünün güvenliğini ve/veya etkinliğini biyolojik olarak etkileyerek 
hastayı riske atabildikleri için önemlidir.

TESİS TASARIMI
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Teknolojik ilerlemeler aseptik kılavuzda tanımlandığı gibi kritik bir alana olan 
ihtiyacı ortadan kaldıran iyileştirmelere yol açmıştır. 
Bu bariyer teknolojileri, RABS ve İzolatör sistem teknolojisini içerir. Yeni 
teknolojilerin uygulanması, kritik alanlarda çevre kontrolünün verimliliğini ve 
etkinliğini büyük ölçüde artırdı.
Mevcut GMP kapsamında ürünler üreten bir biyofarmasötik tesisi tasarlarken, 
bakteri, virüs, mantar (küfler dahil), diğer canlı mikroorganizmalar ve diğer 
çevresel kirleticilerin çevreye girişini sınırlayan bir tasarım sağlamak büyük önem 
taşımaktadır. Bu hedef kapsamında aşağıdaki faktörler kritik öneme sahiptir; 
Fiziksel engeller 
(Duvarlar, tavanlar ve zeminler dahil yüzeyler; kapalı proses ekipmanı ve 
sistemleri aracılığıyla izolasyon ve izolatörler)
Mühendislik kontrolleri 
(HVAC, SU, BUHAR, GAZ tesisleri, filtreleme, basınç bölgeleri, hava akışı)
Operasyonel prosedürler 
(Giyinme protokolleri; dekontaminasyon, sterilizasyon ve temizlik protokolleri ve 
personel, ekipman ve ürünün hareketini kontrol etme).
Yukarıda belirtilen faktörler, tesise ve proses alanlarına giren ve sonuçta ürünü 
kirleten kontaminasyon potansiyelini sınırlayabilir.
Üretim prosesinin bir parçası olarak canlı patojenik organizmaları kullanan 
biyofarmasötik tesisleri için, organizmanın ürüne, personele ve çevreye sunduğu 
tehlikelerin değerlendirilmesi de kritik öneme sahiptir. Tehlikenin derecesine bağlı 
olarak, organizmaları gerekli oldukları belirli proseslere dahil etmek ve kaza 
sonucu serbest kalma durumunda personel üzerindeki etkiyi en aza indirmek için 
benzer ilkeler (fiziksel bariyerler, mühendislik kontrolleri ve operasyonel 
prosedürler) kullanılır. Tesis tasarımının, üretim prosesinin ve protokollerinin 
(önleyici bakım yeteneği dahil) yüksek derecede kontaminasyon kontrolü için 
entegre edilmesi gerektiğini vurgulamak önemlidir. Biyofarmasötik tesislerinde 
mikrobiyal ürün kontaminasyonu riski ve proseste tehlikeli mikroorganizmaların 
kullanıldığı ürün, personel ve çevre için risk, ürüne ve üretiminde kullanılan 
proseslere göre büyük farklılıklar gösterir. 
Ürün koruması, biyolojik koruma, kontaminasyon kontrolü için ne yazık ki 
yayımlanmış evrensel bir “el kitabı” yoktur. Riskler, her bir benzersiz duruma ve 
gerekli proses adımlarına göre değerlendirilmelidir. 
Çoğu zaman, “ideal” tesis çözümünü yaratmak mümkün değildir. Bir tesis 
çözümündeki zayıf noktalar değerlendirilmeli ve kalan riskler, geliştirilmiş 
operasyonel veya güvenlik prosedürleri yoluyla azaltılmalıdır.

TESİS TASARIMI
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Mikroorganizmaların Kontrolü için Tasarım İlkeleri
Kapalı bir bölgeye istemeyen mikroorganizma girişi veya çıkışı temel olarak dört 
şekilde gerçekleşebilir:
(i) Taşınma
Personel, ekipman, ambalaj, malzeme vb. tarafından fiziksel olarak taşınarak
(ii) Havadaki mikroorganizmaların taşınması
Bölgeye sağlanan hava, bölgeden dışarı atılan veya geri dönen hava veya bir 
bölgeden diğerine hareket eden hava yoluyla
(iii) Su tahliyesi gibi atık akışları yoluyla tesisin dışına taşınması 
ve
(iv) Bir bölge içinde kontrol edilemeyen dökülmeler.
Tasarımcı, ürünün, personelin ve çevrenin korunması için tesislerdeki 
mikroorganizma akışını kontrol etmede kullanacağı birçok araca sahiptir. 
Beş genel kategoriyi dikkate almalıdır:

Planlama Konsepti
Fiziksel engeller
Mühendislik sistemleri
İzolasyon ve muhafaza ekipmanları
Operasyonel protokolleri desteklemek için tesis tasarımı.

TESİS TASARIMI
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Volume 4 EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary 
Use

Annex 1  
Manufacture of Sterile Medicinal Products

Annex 2  
Manufacture of Biological active substances and Medicinal Products for Human Use

Part 1  
Chapter 3: Premises and Equipment

Chapter 5: Production

21 CFR Part 600.11, Subchapter F

21 CFR 211:42-58

21 CFR 600.3(t)

21 CFR 601.22

21 CFR 600.12e

Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current Good 
Manufacturing Practice

Guidance on the Manufacture of Sterile Pharmaceutical Products by Aseptic Processing

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011, Annex 6 -Good Manufacturing Practices for Sterile 
Pharmaceutical Products

Basic Requirements For Aseptic Manufacturing Of Sterile Medicinal Products- A Comparison Between 
Europe And USA

https://www.pharmamanufacturing.com/assets/wp_downloads/pdf/dpt.pdf

https://www.bioprocessonline.com/doc/an-introduction-to-biopharmaceutical-facility-design-layout-0001

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-
technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-3.pdf

National Environmental Policy Act (NEPA) guidelines on plant cell cultures
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MUSTAFA EDİK                                                                                                

İlaç, Biyoteknoloji, Tıbbi Cihaz Endüstrisinde 25 yıla yaklaşan deneyim  

IRCA Kayıtlı Resmi Farmasötik Kalite Yönetim Sistemleri, GMP / GDP ve ISO 9001 Baş Denetçisi 

SQA, Advarra, Parexel, Rephine, Polaris gibi firmalar adına GXP Danışmanlığı ve Denetimleri 
gerçekleştirmektedir

BSc Kimyager + BSc (Hons) Biyofarmasötik Bilimler (Institute of Technology Ireland), exec-MBA, 

Uluslararası İlaç Firmasında (BAYER) Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Denetim Bölümlerinde 
Yöneticilik görevlerinde bulundu 

4.000 saatten fazla GxP Denetiminde Lider Denetçi olarak görev aldı. 

Yerli ve Yabancı İlaç Firmalarına Kalite Yönetim Sistemleri, GMP Denetimleri, GMP Uyumu, 
Validasyon, Kalifikasyon, Kalite Risk Yönetimi vb. birçok konuda danışmanlık ve eğitim 
faaliyetlerini sürdürmektedir 

Bugüne kadar yaklaşık 7.500 kişiye GxP konularında çeşitli eğitimler hazırladı ve sundu. 

TC. Sağlık Bakanlığı TİTCK, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkililerine GMP & GDP Denetim 
eğitimleri hazırladı, sundu ve sertifikalı denetçi ünvanı verdi. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda GMP Baş Danışmanı ve Denetçisi olarak çalıştı. 

T.C. S.B. TİTCK’ndan 5 Radyofarmasötik ürün için GMP Belgesi ve Üretim Yeri İznini alan ekibe 
danışmanlık yaptı. 

“Sorularla GMP Dokümantasyonu” adlı bir kitabı bulunmaktadır. 

PDA tarafından yayımlanan “GDP” kitabının Türkiye chapter yazarıdır. 

PDA tarafından 2022 yılı sonunda “Pharmaceutical Supply Chain Management” adlı kitabı 
yayımlanacaktır.
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