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Sağlam bir GMP denetiminin önemi ve yararları hakkında yazılan önerilerin sayısı 
çok fazla değildir. Hatırlanması gereken bir gerçek vardır ki o da hem iç denetim 
hem de tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesinin bir GMP gerekliliği olduğu gibi 
bir FDA beklentisi olmasıdır. GMP denetimi sayesinde kılavuz ve direktiflere uyumu 
ispat ettiğiniz gibi sürekli gelişim adına tespit edilen bulgularınız da düzeltici & 
önleyici faaliyetler ile yerine getirilir.
GMP Denetimlerinde sorulması gereken sorulara kısaca göz atacak olur isek;
Üretim Ekipmanlarının Temizlikleri ile ilgili ne sorulabilir

Bu karıştırıcıyı nasıl temizlediğinizi tarif eder misiniz?
Karıştırıcı temizlik SOP’nüzü inceleyebilir miyim?
12345 Parti No’lu ABC Tablet üretiminden hemen önce gerçekleştirilen temizliğin 
dokümantasyonunu görebilir miyim?
Temizlik esnasında olumsuz herhangi bir olay yaşadınız mı? Yeniden temizlik 
ihtiyacı ne kadar bir sürede ortaya çıkıyor? Karıştırıcıyı görebililir miyim, hatta 
görsel olarak kontrol edebilir miyim?
Temizlik prosedürünüzün karıştırıcının temizliği ile ilgili oldukça spesifik noktalara 
vurgu yaptığını fark ettim. Karıştırıcının alt tarafının görsel olarak kontrolüne 
olanak sağlayan etkili herhangi bir açıklama yok ise prosedürü nasıl takip 
ediyorsunuz?
Temizlik Validasyonunuz bu noktalardan swab numunesi alınmasından 
bahsediyor mu? Oldukça yüksek toksisiteye sahip X ürünün ardından ABC tablet 
üretimine geçişte özel ne tür bir önlem alıyorsunuz?
Temizlik Validasyonu protokolünüz geçerli Temizlik Prodesüdürünüz ile uyumlu 
mu?
Temizlik Validasyonundan sonra herhangi bir temizlik prosedürü değişikliği 
mevcut mu?
Temizlik Validasyonuna genel yaklaşımınızı bir kaç cümle ile özetleyebilir 
misiniz?
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Steril ürün üretim departmanlarını yöneten kişi veya kişiler, gerekli olan özel 
teknikler, teknolojiler ve disiplinler ve bunların altında yatan fiziksel, kimyasal, 
mikrobiyolojik ve klinik nedenleri tam olarak anlamalı ve yönetebilmelidir.
Sahip oldukları bilgi ve GMP anlayışlarını, dikkatle seçilmesi gereken personele 
verebilmelidir. Steril ürün alanlarındaki personel zaman içinde deneyim kazanmalı 
ve sadece tam olarak ne yapması gerektiğini değil, aynı zamanda neden yapması 
gerektiği de anlayabilen kişiler olmalıdır.
Kişisel hijyen standartlarına sahip olmalı ve ilgili özel disiplinlere kolaylıkla uyum 
sağlamalıdır. Temiz oda ortamına ve dolayısıyla ürüne anormal bir mikrobiyolojik 
tehlike oluşturabilecek herhangi bir hastalık veya durumda olmamalıdırlar.
Kronik gastrointestinal ve solunum yolu hastalıklarına ek olarak, soğuk algınlığı, 
akut ishal, deri döküntüsü, çıban, açık yüzeysel yaralanmalar ve güneş yanığı 
nedeni ile deri dökme gibi kısa süreli durumlar mevcut olabilir.
Operatörler bu tür durumları bölüm yöneticisine ve / veya firma doktoruna 
bildirmelidir. Periyodik sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Kronik cilt, solunum veya 
bağırsak hastalıkları olanlara ek olarak, temiz oda giysilerinde kullanılan sentetik 
kumaşlara karşı alerjisi olan kişiler, anormal derecede kepek dökenler, alerjik 
kaşıntısı olanlar veya herhangi bir derecedeki klostrofobiden muzdarip kişiler, 
temiz odalarda çalışmak için uygun değildir.
Temiz bir alanda çalışmalarını engelleyecek bir koşulu olduğunu bildiren hiç 
kimse, bunun için herhangi bir cezaya çarptırılmamalıdır. İşini kaybetme 
düşüncesi, en dürüst çalışanı bile olumsuz bir sağlık durumu hakkında sessiz 
kalmak için ikna edebilir. Karakter olarak sakin mizaç sahibi kişiler en çok arzu 
edilir. Tersine, çalışırken ıslık çalacak kadar neşelİ davranmak iş yerinde bazı 
alanlarında uygun olabilse de temiz bir odada tamamen uygunsuzdur.
Kaçınılmaz olarak çalışanların varlığının neden olduğu kontaminasyonu en aza 
indirmek için, temiz odalara giren ve çalışan sayısı, etkin çalışma için gerekli olan 
asgari düzeyde tutulmalıdır. Temiz odada yapılması gerekmeyen in-proses test ve 
kontrol, görsel muayene ve benzerleri gibi tüm faaliyetler dışarıda yapılmalıdır. 
İçinde çalışılması gereken veya temiz bir alana girmeyi gerektiren temizlik 
personeli ve bakım mühendislerinden oluşan tüm personel, steril ürünlerin güvenli 
ve etkili üretimi ile ilgili teknik ve disiplinlerde eğitilmelidir. Bu eğitim yalnızca “tek 
seferlik” bir alıştırma olmamalı, bilgi tazeleme programları ve kapsamı ile düzenli 
olarak güçlendirilmesi gereken bu eğitim, kişisel hijyen, mikrobiyolojinin temel 
unsurları ve koruyucu giysilerin amacına uygun ve doğru şekilde giyilmesini 
içermelidir.

STERİL ÜRÜNLERDE PERSONEL FAKTÖRÜ NEDEN KRİTİKTİR?
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LABORATUVARINIZ GMP DENETİMİNE HAZIR MI?

 Laboratuvarınızda bekleyebileceğiniz başlıca denetimler;

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Denetimleri
Akreditasyon Kurumları Denetimleri (ISO 13485, 17025, 9001)
İç Denetimler
Otorite Denetimleri
Müşteri Denetimleri

GMP Uyumlu bir tesisin organizasyon şemasında en önemli yerlerden birisi Kalite 
Kontrol Laboraruvarıdır. Kalite Kontrol Laboratuvarı gerçekleştirdiği faaliyetlere 
göre değişik alt bölümlere ayrılabilir. Örneğin Analitik Kimya, Mikrobiyoloji, Ar & 
Ge, Ambalaj Malzemesi Laboratuvarı vb. bölümler sayılabilir. Kalite Kontrol 
Laboratuvarında kaç alt bölüm olursa olsun her birisinin hedefi GMP uyumlu 
faaliyetler gerçekleştirmektir. Laboratuvarların GMP uyumunun zaman zaman 
gözden geçirilmesi ve denetlenmesi sağlık otoritelerinin de beklentileri 
arasındadır.
Laboratuvarların sürekli güvenilir test sonuçları sunabilmesi için kendi içinde 
uygulamakta olduğu GMP kurallarını sıkı bir şekilde takip etmesi beklenmektedir. 
Kalite Kontrol Laboratuvarlarının denetimleri yardımı ile takip edilmesi gereken 
kurallara ne derece uyum sağlanabildiği kanıtlanabilir. Laboratuvar tarafından 
üretilen her türlü veriyi içeren test sonuçları stratejik kararlar almada en önemli 
unsurlardandır. Testlerin maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu düşünüldüğünde 
yeniden testin firmaya finansal yükünün ağır olması kaçınılmazdır. Önceden 
bildirim yapılarak gerçekleştirilen GMP denetimlerinin yararları tartışılırken asıl 
beklentinin Laboratuvarların denetimlere her an hazır olmalarıdır.
Laboratuvarda GMP Denetimi gerçekleştirmeden önce ne tür hazırlıklar 
yapılmalıdır?

Öncelikle ilgili tüm SOP’leri, Test Raporları, Validasyon Protokol ve Raporlarını 
gözden geçirin
Önceki denetim sonuçlarını ve bulgularını, hazırlanan düzeltici önleyici 
faaliyetleri kontrol edin
GMP denetimi gerçekleştirecek olan denetçiler hakkında bilgi edinmeye çalışın
Denetçileri karşılayacak ve tüm denetim boyunca eşlik edecek konu uzmanı 
personeli hazır bulundurun
GMP Denetiminin kapsamı ve metodunu önceden belirleyin ve karşılıklı olarak 
uzlaşın
GMP denetçilerinin rahat ve sessiz bir ortamda inceleme yapabilmeleri için 
gerekli ortamı sağlayın ve her an yanlarında uzman bir kaç personeli hazır 
bulundurun 
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GMP denetimlerinin ayrılmaz bir parçası da çalışan kişiye işi ile ilgili soru 
sorulmasıdır. Soru yöneltildiğinde kimin ilk yanıtı vereceğini ve / veya kimin 
sessiz kalacağını tespit edin
Denetçilerin bir başka beklentisi Laboratuvarda devam etmekte olan herhangi 
bir analiz aşamasını gözlemlemek ve soru sormaktır. Test performansında 
deneyimli personeliniz mevcut mu? olası sorular için önceden hazırlıklı olun
GMP Denetçisinin olası Laboratuvar rotasını önceden tahmin etmeye çalışın. 
Öncelikle her cihazın kalibrasyon, kalifikasyon durumlarını, cihaz kayıt 
defterlerinin güncelliklerini ve tamlığını kontrol edin
Kimyasallar, reaktifler, çözeltiler, mobil fazlar vb.‘nin açılış, saklama, son 
kullanma tarihlerini inceleyin
Laboratuvar cam malzemelerini sağlamlık, kullanılabilirlik açısından 
değerlendirin, kırık, çatlak, ölçü çizgileri silinmiş cam malzemeleri ortamdan 
uzaklaştırın
Kullanılan test metotlarının geçerliliklerini, validasyon ve stabilite test 
metotlarını gözden geçirin

LABORATUVARINIZ GMP DENETİMİNE HAZIR MI?
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Lokal ya da Global, inovatör ya da jenerijk tıbbi ilaç ürünü üreten bir firma olsanız 
da ürünlerinizi mevcut GMP koşullarına göre pazara sunabilmeniz için bir takım 
uluslararası kural ve yönetmeliklere göre üretilmiş ve dağıtımı yapılmış bileşenlere 
sahip olmanız gerekmektedir. (Yerel ve Uluslararası GMP & GDP Kılavuz ve 
Yönetmelikleri) İlaç Etkin Maddesi, Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemesi gibi 
diğer tıbbi ilaç ürünü bileşenlerinden birisidir, ancak en önemlilerindendir.
İlaç Etkin Maddesi (İEM) temini ve kullanımı, oldukça karmaşıklaşan tedarik 
zincirinde dikkat edilmesi gereken adımlardan birisi olarak kabul edilmektedir. 
Birçok İlaç Üreticisi firma kendi İlaç Etkin Maddesi’ni üretemediği için dış kaynak 
kullanımı ile tedarik etme yolunu seçmektedir. İlaç Etkin Maddesi üretimi bir çok 
farklı aşamadan oluşmakta ve her aşamanın kendi içinde kritik adımları 
bulunmaktadır. Bu nedenle İlaç firmaları İEM üretici ve tedarikçilerini seçerken 
sayısız parametreyi dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır.

Tedarikçiyi Tanımak
Aday tedarikçinizin arka planı hakkında bilgi sahibi olmak kaliteli ürünler 
üretebilmenin ön koşuludur. Aday tedarikçinin ne kadar süredir bu iş kolunda 
faaliyette olduğu, finansal durumu, güçlü/ zayıf yönleri, pazardaki itibarı ve şöhreti, 
müşteri sayısı ve türleri, mevcut potansiyeli, coğrafi konumu, fiyatlandırma 
politikası vb. bir çok konuda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Müşterilerini Tanımak
Aday tedarikçinin mevcut müşterilerinin kimler olduğu öğrenildiğinde faaliyetleri 
hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir. Global firmalara hitap edebilen ve bu 
konuda istikrarlı olan tedarikçiler her zaman yeni iş fırsatları yakalayabilir.

Günümüzde bir çok tedarikçi müşteri bilgilerini ve referanslarını web sayfalarında 
yayımlamaktadır. Kimi zaman tedarikçiler mevcut müşterilerini paylaşmak 
istemeyebilir bu gibi durumlarda sözleşme öncesinde bir kaç itibarlı müşteri adı 
alınabilir.

İLAÇ ETKİN MADDESİ TEDARİKÇİSİ SEÇİM KRİTERLERİ - I
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EN ÇOK TESPİT EDİLEN GDP DENETİM BULGULARI - I
Tesisler ve Ekipmanlar / Majör

Sıcaklık Haritalaması gerçekleştirilmemiş
Yeniden Haritalama çalışması yapılmamış
Yetersiz Sıcaklık İzleme Sistemi 
Sıcaklık İzleme programında açıklanamayan aralıklar
Sıcaklık Sapmalarının araştırılmaması
Tıbbi İlaç Ürünlerinin Yetersiz Saklama Koşulları

Personel / Majör

Eğitim Programı hazırlanmamış
Eğitimin etkinliği değerlendirilmemiş
Kilit Personelin görev tanımları mevcut değil
Eğitim yeterince dokümante edilmemiş
Birden fazla eğitim kısa süre içinde gerçekleştirilmiş
Eğitim prosedürü tanımlanmamış ya da eğitim programı ile uyumlu değil
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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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