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VERİ, ENFORMASYON, BİLGİ

BİLGİ

ENFORMASYON

VERİ Analiz Edilir/ Toplanır

Analiz Edilir/ Özetlenir

Analiz Edilir/ Sentezlenir



TANIMLAR

Veri: Bir veya birden fazla bilgiden oluşan kümedir ve birbiri ile 
ilişkilendirilmemiş ham kayıtlardır.
Enformasyon: Bilginin iletişim ile aktarılması veya verinin 
anlamlı bir konu etrafında işlenmiş halidir.
Bilgi: Enformasyon haline dönüştürülmüş gerçeklerin analiz 
edilmesi ve sentezlenmesi sonucu karar vermeye yönelik 
olarak elde edilen daha üst seviyeli gerçekleri içerir. Bilgi, 
enformasyonun deney, tecrübe, yorum, analiz ve bağlam ile 
zenginleştirilmiş halidir.



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ TANIMLAR & TARİHÇE

• İngiltere’de 1950'ler ve 1960'lardaki Talidomid olayları, 
1963'te İlaç Güvenliği Komitesi'nin kurulmasına yol açtı.
• Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1938 Gıda, İlaç ve Kozmetik 
Yasası, pazarlanmadan önce yeni ilaçların güvenliğinin 
gösterilmesini gerektiriyordu.
• Avrupa'da, Ocak 1965 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Direktifi 765/65 / EEC ve sonraki değişiklikler Avrupa Üye 
Devletleri için düzenleyici çerçeveyi oluşturdu.
• Japonya'da, Ekim 1979'da Advers İlaç Reaksiyonları Acı 
Çeken İlaçlar Fonu kuruldu ve 1993'te jenerik ilaç 
incelemelerini gerçekleştirmek için İlaç Güvenliği ve Araştırma 
Kuruluşu oldu.



VERİ YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

• Tarihsel olarak, veriler kağıt temellidir ve bu nedenle 
veri girişlerinin kaydedilmesi ve kontrol edilmesinden 
sorumlu kişilerin bütünlüğüne tabidir. Bilgisayar çağı, 
uygun şekilde yönetildiğinde verilerin bütünlüğünü 
güvence altına alma yeteneğini artıran elektronik verileri 
getirmiştir.
• Veriler, toksikoloji çalışmaları, klinik araştırmalar, üretim 
işlemleri ve laboratuvar testleri gibi çeşitli kaynaklardan 
elde edilebilir. Veriler, yasal sunumları ve / veya mevcut İyi 
Üretim Uygulamaları (cGMP) faaliyetleri için gerekli 
belgeleri destekleyebilir.



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ OLAYLAR

• 1970'lerde G.D. Searle Co. araştırması, FDA'ya yapılan 
başvurularda sunulan sahte hayvan verilerini ortaya 
çıkardı.
• Bu verilerin bütünlüğü sorgulanırsa, tüm düzenleyici 
süreç sorgulanır. Verilerin yanlış ve yanıltıcı olduğu 
kanıtlanırsa, düzenleyici kararlar trajik bir şekilde yanlış 
olabilir.



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ OLAYLAR

• Kongre Alt Komitesi oturumları, [FDA] soruşturmasının 
etkisini özetledi.
• “… Doğru bilim, Amerikan halkının güvensiz ve etkisiz bir ilaç 
tedarikine karşı sahip olduğu en iyi korumadır. Hatalı bilim, 
baştan savma bilim, sahtekar bilim –bunlar Amerikan halkının 
sağlığı ve güvenliğine yönelik en büyük tehditlerdir. Bilimin 
yazım hatası veya yetersiz teknik veya cezai ihmal nedeniyle 
yanlış olup olmadığı, “yanlış” olduğu gerçeğinden daha az 
önemlidir. Çünkü eğer bu durumda olduğu gibi yanlışsa FDA-
mevcut uygulamada yanlış olduğunu bilemezse, potansiyel 
olarak tehlikeli bir ilaç ile hasta arasındaki koruyucu 
düzenleyici bariyer kalkmış olacaktır. "



OLAYA VERİLEN YANIT

• Toksikolojik hayvan veri bütünlüğü sorunlarına yönelik 
FDA araştırmaları, 1979'da yürürlüğe giren İyi Laboratuvar 
Uygulamaları düzenlemelerine yol açtı.



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ OLAYLAR

• 1980'lerin sonlarında Jenerik İlaç Skandalları manşet 
oldu. Çok sayıda jenerik ilaç üreticisi, Kısaltılmış Yeni İlaç 
Başvurusu (ANDA) veya diğer sunumları desteklemek için 
FDA'ya hileli veriler sunmuştur.
• Biyoeşdeğerlik Testi
• ANDA Başvuru Parti Kayıtları
• Stabilite Özetleri
• Üretim alanı
• Arşiv Numunelerin İncelenmesi



OLAYA VERİLEN YANIT

• Veri bütünlüğü uyumluluğunu iyileştirmek ve bu tür 
korkunç eylemler için cezaları güçlendirmek için 
değişiklikler yapıldı.
• Ön Onay İnceleme Programının Güncellenmesi
• Uygulama Bütünlüğü Politikası (AIP)
• Uyum Politikası Kılavuzu Bölüm 120.100, Dolandırıcılık, 
Gerçek Olmayan Malzeme Bilgileri, Rüşvet ve Yasadışı 
Bahşişler
• 1992 Jenerik Uyuşturucuyla Mücadele Yasası (GDEA).



SEKTÖRDEKİ PERSONEL

İlaç endüstrisinde üç tür ilkeli insan vardır. 

üBirincisi, kamuya zarar veren şirket faaliyetlerine doğrudan 
katılan, ancak toplum sağlığının gelişmesine katkıda 
bulunduğunu söyleyen şirket propagandasına içtenlikle 
inananlar. 

üİkincisi, şirketin belirli - zararlı sosyal uygulamalara giriştiğini 
bilen ve bu uygulamaları durdurmak için organizasyon içinde 
canla başla mücadele edenler. 

üÜçüncüsü, sosyal olarak zararlı uygulamalarla doğrudan 
teması olmayanlar. Yaptıkları iş sosyal fayda sağlıyor ve bu işi 
dürüstlük ve adanmışlıkla yapıyorlar.



SON YAŞANAN OLAYLAR

• 2000'lerde, tüm dünyada düzenleyici otoriteler tarafından 
bulunan veri bütünlüğü sorunlarının yeniden canlanması, 
düzenleyici otoriteler arasında bilgi paylaşımının artmasına yol açtı.
• MHRA, Aralık 2013'te, ilaç firmalarının, dış kaynaklı faaliyetler de 
dahil olmak üzere İç Denetim programlarının bir parçası olarak veri 
bütünlüğünü değerlendirmesine yönelik beklentilerini açıkladı. Bu, 
MHRA denetimleri sırasında ele alınacaktır.
• FDA ve EMA, denetim bilgileri ve biyoeşdeğerlik verilerinin 
paylaşılması yoluyla uyumlu olmayan şirketlere karşı düzenleyici 
eylemleri kolaylaştırmak için Aralık 2013'te Jenerik İlaç Girişimlerini 
duyurdu. Yılın başlarında büyük bir jenerik ilaç üreticisi, çeşitli 
jenerik ilaç uygulamalarını desteklemek için biyoeşdeğerlik
verilerini tahrif etmekle suçlandığını kabul etti.



SON YAŞANAN OLAYLAR

• 21 Ağustos 2015'te Avrupa Komisyonu, veri bütünlüğü 
nedeniyle yaklaşık 700 jenerik ilacın satışına AB çapında 
bir yasak getirdiğini duyurdu. GVK Biosciences, 
Hyderabad, Hindistan tarafından yürütülen biyoeşdeğerlik
çalışmalarının, denemelerin ve verilerin bütünlüğünde 
şüpheye yol açan, birkaç yıl içinde gerçekleşen sistematik 
veri manipülasyonuna sahip olduğu bulundu.
• Çin Gıda ve İlaç Dairesi (CFDA), ilaç üreticilerine 
başvurularda sunulan klinik araştırma verilerinin 
doğrulanması amacıyla kendi kendini denetlemeleri için 
25 Ağustos 2015 tarihine kadar izin verdi.



ULUSLARARASI 
VERİ BÜTÜNLÜĞÜ KILAVUZLARI
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VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Bir Kaç Soru…
Veri Bütünlüğü konusunun genel bir sorun
olduğunu düşünüyor musunuz?
Tesisinizde Veri Bütünlüğü ihlali tespit edilmesi
sürpriz olur mu?
Veri Bütünlüğü eksiklikleri kolay bulunabilir mi?



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ



VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Data Integrity
Data ve Integrity sözcükleri bir arada.
Cambridge Dictionary:
Integrity:
²the quality of being honest and having strong moral

principles that you refuse to change: 
²someone's high artistic standards or standards of doing 

their job, and that person's determination not to lower
those standards: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/honest
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/moral
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/principle
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/refuse
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/change
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artistic
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/determination
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lower
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard


VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Yanılgılarımız
qAsla böyle bir şey yapmam, tanıdığım hiç kimse de 

yapmaz
qVeri Bütünlüğü ihlallerine sadece Kalite Kontrol

Lab.’nda rastlarsınız.
qValide edilmiş ve Denetim İzi Aktif, Kromatografi

sistemimiz var, rahatız yani.
qBana kalırsa VB en fazla Çin ve Hindistanın konusu



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

İŞLENMEMİŞ (Ham) VERİ 

Orijinal kayıtlar ve dokümanlar, 
orijinal olarak oluşturuldukları 
formatta (kağıt veya elektronik) 
saklanır 

VERİ
Faaliyet sırasında oluşturulan 
veya kaydedilen kaynak veriler, 
meta veriler, sonraki dönüşümler 
ve raporlar dahil tüm orijinal 
kayıtlar. Tesisin tam ve eksiksiz 
yeniden inşasına ve 
değerlendirilmesine izin verir 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

ORİJİNAL KAYIT 
Kaydın bütünlüğünü (doğruluğu, tamlığı, içeriği ve 
anlamı) koruyan, orijinal olarak oluşturulduğu dosya 
veya biçim olarak veriler. 
o Manuel gözlemin orijinal kağıt kaydı 
o Bilgisayarlı bir sistemden elektronik ham veri 

dosyası 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

Veri Bütünlüğü: 
Veri yaşam döngüsü 
boyunca tüm verilerin 

eksiksiz, tutarlı ve doğru 
olma derecesi 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

Hata yapıldı: 
Hatayı kabul edin, 
böylece 
düzeltilebilir 
olsun 

Zaman kazanmak 
için cGMP ile 
uyumlu olmayan bir 
işlem yapıldı

Prosedürler ve / 
veya cGMP'ler
bilerek atlanır 

HATA

KÖTÜ UYGULAMA 

NİYET YA DA DOLANDIRICILIK 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

Veriler şu şekilde olmalıdır: 

• Verileri oluşturan kişiye 
Atfedilebilir 
• Okunaklı 
• Eş zamanlı 
• Orijinal kayıt 
• Doğru 

ALCOA, verilere ek vurgu 
yaparak: 

• Tamam
• Tutarlı 
• Kalıcı 
• Mevcut 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 

İyi Dokümantasyon 
Uygulamaları İlkesi 

Kağıt Elektronik

Atfedilebilir • Faaliyeti gerçekleştiren kişinin parafı / 
imzası 

• Elektronik imza (kullanıcı adı + parola) 

Okunaklı • Silinmez mürekkep 
• Silme veya düzeltme sıvısı yok 
• Değişiklikler uygun bir şekilde düzeltilir

• Veriler alanlarda görülebilir 

Eş Zamanlı • Faaliyet anında kaydedildi 
• Önceden veya sonradan tarih yazma 
yok 

• Veri girildiğinde kayıt gerçekleşir 
• Saat / tarih damgaları 
• Senkronize zaman (doğruluk için) 

Orijinal Kayıt • Kağıt formu 
• Verileri kaydetme ve sonra aktarma 
işlemi için Post-it veya geçici yöntem yok

• Bilgisayarlı sistem tarafından oluşturulan 
veriler Meta verileri içerir 
• Orijinal verileri değiştirememe 

Doğru • Kaydedilen veriler doğrudur 
• Hesaplamalar kontrol edilir 
• İkinci şahıs doğrulama 

• Orijinal veri sisteminden doğru veri 
aktarımı (ör. LIMS'e, arşivleme) 
• Hesaplamalar doğru 
• İkinci şahıs doğrulama 



Genel Veri Bütünlüğü Kavramları 
• VB, düzenleyici kurumların yeni bir beklentisi değildir. 
• Dayandırılan kurallar: 21 CFR 211, ICH Q7, 21 CFR Part 11, EudraLex Annex 11 

Veri bütünlüğüyle ilgili dayanak kurallara örnekler: 
§211.68: • Kayıtlardaki değişiklik yetkili personel tarafından yapılır 

• Yedekleme verileri kesin ve tamdır ve değişiklik, yanlışlıkla 
silinme veya kaybolmaya karşı güvenlidir 

§211.160 • Laboratuvar faaliyetleri performans sırasında dokümante edilir 

§211.188 • Adımları gerçekleştiren ve denetleyen kişinin belirlenmesi dahil 
olmak üzere önemli adımların tamamlandığına dair 
dokümantasyon 

§211.194 • Laboratuvar kayıtları, her test sırasında güvence altına alınan 
tüm verileri içerir 

EudraLex Vol. 4, 4.9 • Girişte yapılan değişiklikler imzalanır ve tarih atılır; değişiklik, 
orijinal bilgilerin okunmasına izin verir 

EudraLex Vol. 4, Annex 11 • Denetim izlerinin (GMP ile ilgili tüm değişikliklerin ve silmelerin 
kaydı) mevcut olması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekir



Veri Bütünlüğü / Veri Yaşam Döngüsü? 
Veri Bütünlüğü 
Veri yaşam döngüsü boyunca tüm verilerin eksiksiz, tutarlı 
ve doğru olma derecesi. 

Eksiksiz Tutarlı Doğru 

Veri Yaşam Döngüsü 
Veri yaşam döngüsü, veri üretme, işleme, raporlama, arşivleme, 
erişim ve imhayı kapsar. 

Üretme İşleme Arşivleme Erişim İmha



YANGIN ÜÇGENİ

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ İHLALLERİ



CRESSEY ÜÇGENİ 
(HİLE ÜÇGENİ)

HİLE

BASKI

FIRSATMEŞRULAŞTIRMA

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ İHLALLERİ



BASKI
• Yapacak o kadar çok işim var ki, 

nasıl yetiştireceğim?
• Patron kötü haberi hiç sevmez

zaten benim de başarımdan kuşku
duyuyor

• Kısa bir süre içinde peş peşe çok
fazla hata yaptım

• Yeni kredi aldım üselik
çocuklarımın okul taksidi belimi
büktü

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ İHLALLERİ



MEŞRULAŞTIRMA
• Bence çok da bir fark yaratmayacak

yaptığım?
• Sonuçlar her zaman limit içinde

çıkıyor
• Muhtemelen yaptığım çok ufak bir

hata
• Herşeyi sil baştan yaparsam ürün

serbest bırakılamayacak
• İşimi şu an kaybedersem eşim beni

kesin boşayacak

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ İHLALLERİ



FIRSAT

• Kağıt tabanlı sistemin kontrol
mekanizması çok zayıf

• Sistem elektronik ama hiç kimse
ham verileri kontrol etmiyor

• Sisteme kullanıcı girişleri yeterli
olarak tanımlanmamış

• Teraziden çıktı alınmıyor zaten
• Bu menüden tarih ve saati

değiştirebiliyorum

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ İHLALLERİ



RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

Veri bütünlüğü değerlendirmeleri gerçekleştirin. 
Sorulacak sorular şunları içerir:
Firmanızın imza günlüğü var mı?
Benzersiz kullanıcı adları ve şifreler var mı?
Denetim izleri ne sıklıkla gözden geçirilir?
Elektronik tablolar valide ediliyor mu?
Boşluklar belirlenirse, riske dayalı olarak önceliklendirilmiş
bir şekilde bunları ele almak için bir plan oluşturabilirsiniz.



RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

Hem laboratuvar hem de üretim faaliyetlerini inceleyin. 
Geçmişte, FDA laboratuvarlara ve laboratuvar verilerinin 
bütünlüğüne odaklandı. Bununla birlikte, FDA, üretim 
süreçlerine ve alanlarına giderek daha fazla 
odaklanmaktadır. Kullanıcıların ekipmana erişimi gibi 
tesisinizin tamamında uygulanan kontrolleri göz önünde 
bulundurun.



RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

Üretim sırasında kaliteli personelinin varlığı, personeli 
verilerin nasıl uygun şekilde üretilip işleneceğini açıklayan 
prosedürlere uymaya teşvik edebilir. Kalite personeli, 
belgelenen kritik faaliyetlere de şahit olabilir.



RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

Fazla mükemmel olan verilere şüpheyle yaklaşın. 

Bazen mükemmel veri, sahtekarlığı maskeler. 
Belirli bir laboratuvar testi için başarısız test 
sonuçları hiçbir zaman görülmemiş ise veya 
çevresel izleme verileri çok iyi görünüyorsa veya 
çalışanlar çok verimliyse (çok kısa bir süre içinde 
çok fazla adım tamamlanmışsa)



RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

Çalışanların endişelerini dile getirme konusunda 
kendilerini rahat hissettikleri bir kültür oluşturun. 
Bir çalışan meşru bir endişesini dile getirirse, 
derhal soruşturun. Ek olarak, şeffaflığa değer 
verilmesi ve ödüllendirilmesi için bu davranışı 
teşvik etmenin yollarını bulun. Çalışanların, ortaya 
çıkardıkları kalite sorunlarının göz ardı edildiğini ya 
da şirketin görevi kötüye kullandığına 
inandıklarında ihbar edebileceğini unutmayın.



GXP SİSTEMLERİNDE VERİ BÜTÜNLÜĞÜ RİSKLERİ

• Denetim İzi
• 21 CFR Part 11
• Bilgisayarlı Sistem Validasyonu
• Güvenli Dokümanlar
• Yedekleme ve Geri Kazanma
• Arşivleme
• Kullanıcı Eğitimleri
• İç Denetimler
• FDA Uyarı Mektupları



FDA UYARI MEKTUPLARI



FDA UYARI MEKTUPLARI

1. Üretim ve Laboratuvar tesislerinizde resmi olmayan ve 
karalama kağıdı kayıtlarının kullanıldığı tüm durumları 
tanımlayın ve her durumda resmi kayıtlardaki verilerin 
yanlış temsil edilme olasılığını değerlendirin.

2. CGMP kayıtlarında yanlış veri raporlamasına neden 
olabilecek veya buna katkıda bulunabilecek etkinlikleri, 
sistemleri, prosedürleri ve yönetim davranışlarını 
belirlemek için mevcut ve eski çalışanlarla görüşün.

3. Astların CGMP kayıtlarındaki verileri tahrif etmesine 
katkıda bulunan, kolaylaştıran, teşvik eden veya 
engelleyemeyen belirli yöneticileri belirleyin ve üst ve orta 
yönetimin veri manipülasyonuna katılımının veya bunun 
farkındalığının kapsamını belirleyin.



FDA UYARI MEKTUPLARI
4. Yukarıda (3) numaralı maddede tanımlanan herhangi bir yöneticinin, 
CGMP gereklilikleri veya başvuruların FDA'ya sunulması ile ilgili olarak veri 
bütünlüğünü etkileyebilecek konumda olup olmadığını belirleyin.

5. Geçmiş dağıtım uygulamalarını denetleyin ve Kalite Birimi tarafından 
piyasaya sürülmeden önce partilerin hangi koşullarda dağıtıldığını 
belirlemek için son iki yıl içinde üretilen tüm ürün serilerinin dağıtımının 
ayrıntılı bir muhasebesini tamamlayın.

6. FDA'ya gönderilen ilaç uygulamalarını destekleyen tüm verilerin 
kapsamlı bir veri bütünlüğü denetimi gerçekleştirin ve FDA'ya sunulan 
veriler veya bilgiler ile gerçek verilerin veya sahadaki uygulamaların 
herhangi bir "resmi olmayan" muhasebesi arasındaki herhangi bir 
tutarsızlığı açıklayın. Bu denetim, proses doğrulama çalışmalarında ve 
analitik yöntem doğrulama çalışmalarında kullanılan veriler dahil olmak 
üzere hem üretim verilerini hem de laboratuvar verilerini içermelidir.



YAŞANMIŞ VAKA
İlaç Deposu bir şef tarafından yönetiliyor 
Gelen her iş için, daha sonra ERP sistemine kopyalanması 
gereken bir makbuz fişi doldurulur.
• Makbuz fişinin doldurulması 2 dakika sürüyor
• Verilerin kopyalanması 2 dakika daha sürüyor
Sabah denetimi sırasında, şefin paltosunun ceplerinin makbuz 
fişleriyle dışarı taşacak kadar dolu olduğu, hatta bazılarının 
yere döküldüğü gözlemlendi. Şefin durumu  açıklaması istendi. 
Amacının günün sonunda tüm bilgileri ERP sistemine ortam 
"daha sessiz" olduğunda girmek olduğunu ifade etti.



VERİ YÖNETİŞİMİ & VERİ KALİTESİ
Veri yönetişimi, veri bütünlüğünü sağlamak için alınan tüm 
önlemleri açıklar. Yaratılmalarından silinmelerine kadar 
verilerin ömrü boyunca tüm verilerin eksiksiz, tutarlı ve 
düzgün bir şekilde işlendiğinden emin olması gerekiyor.

Veri Kalitesi, verilerin "operasyonlarda, karar vermede ve 
planlamada amaçlanan kullanımlarına uygun olmasını" 
sağlama sürecidir. (Juran ve Godfrey 1999). Genel bir çerçeve 
olarak, veri kalitesi yazılımdan çok daha fazlasını içerir - aynı 
zamanda insanları (roller, sorumluluklar, organizasyon 
yapıları), süreçleri (izleme, ölçme, raporlama ve veri kalitesi 
sorunlarını düzeltme) ve tabii ki teknolojiyi içerir.



VERİ YÖNETİŞİMİ & VERİ KALİTESİ
Veri yönetişim sistemleri, bir şirketin mevcut kalite yönetim 
sistemine uygulanmalıdır. Tüm yaşam döngüsü boyunca GMP ile 
ilgili verilerin (veri sahipliği) hesap verebilirliği ve sorumluluğu Veri 
Yönetim Sisteminde belirtilmelidir.
Üst yönetim, bir Veri Yönetim Sisteminin uygulanmasından 
sorumludur ve gerekli kaynakları sağlamalıdır. Etkili bir Veri 
Yönetim Sistemi ile yönetim, veri yönetişimi gereksinimlerinin 
başarıyla uygulandığını gösterebilir. Bu, uygun organizasyon 
kültürünü, verilerin kritikliğinin yanı sıra verilerin riski ve veri 
yaşam döngüsünün anlaşılmasını içerir. Ayrıca, tüm düzeylerdeki 
personel ile iletişimi ve bir kuruluşun bireyleri kendi hatalarını 
rapor etmeye nasıl olanak tanıyıp teşvik ettiğini de içerir. Bu, 
verileri tahrif etme, değiştirme veya silme niyetini azaltır.



VERİ YÖNETİŞİM SİSTEMİ

Veri Kalitesi
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Dış Regülasyonlar, Standartlar, Mevcut Durum



ÖRNEKLER ÜRETİM
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ÖRNEKLER LABORATUVAR
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FT-IR Spektrumu Kalitesi 
(Numune hazırlığı)

Karşılaştırma
• Elektronik
• Kağıt çıktı

Cihazın Kontrolü 
(Tarama opsiyonları)

Referans 
spektrumun 

yönetimi

Kayıtlı 
Numune 
Hazırlığı

Veri?
• Kağıt 
• ya da 
Elektronik

Veri Yönetimi
Dosyalar;

• Yeniden isimlendiriliyor 
mu?

• Manipüle ediliyor mu?
• Siliniyor mu?

İşletim sistemi, 
güvenlik, audit

trail

Validasyon & 
Eğitim



ÖRNEK - KAĞIT



ÖRNEK - ELEKTRONİK



Veri Bütünlüğü - Denetim Hazırlığı 

• Deneyimleri ve uzmanlık alanları hakkında bilgi edinmek için 
denetçinin / denetçilerin geçmişini araştırın. 
• Mevcut kaynakları kullanın 
• Mevcut Sektör bağlantıları 
• İnternet araştırması 
• LinkedIn
• Elektronik veri dosyaları üreten ekipmanı belirlemek için 
denetimden önce tüm laboratuvar alanlarını risk değerlendirmesi. 
• Ekipmanı USP <1058> ve GAMP5'e göre sınıflandırın. 
• Denetçiler, aşağıda belirtilen enstrümantasyona odaklanacaktır. 
§ USP <1058> B ve C kategorileri ve 
§ GAMP5 kategorileri 3, 4 ve 5. 



Veri Bütünlüğü - Denetim Hazırlığı 

• Orta ve yüksek riskli ekipman üzerinde firma içi Veri 
Bütünlüğü denetimi yapın. 
• Ekipman 21 CFR bölüm 11 gereksinimlerini karşılıyor mu? 
• Elektronik verilere yalnızca cihaz yazılımı aracılığıyla 
erişilebildiğini ve işletim sistemi aracılığıyla erişilemediğini 
kontrol edin. 
• Denetimden önce boşlukları belirleyin ve kısa vadeli düzeltici 
faaliyet uygulayın (mümkünse): 
• Yönetim ekibiyle uzun vadeli düzeltici faaliyetleri tartışın. 



Denetime Yeni Yaklaşım 
5 temel Veri Bütünlüğü (VB) sorusu: 
• Elektronik veriler mevcut mu? 
• Elektronik veriler gözden geçiriliyor mu? 
• Meta veriler (denetim izleri) düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? 
• Açık görevler ayrılığı var mı? 
• Sistem amaçlanan kullanımı için valide edildi mi? 
oYukarıdaki soruların cevapları, şirketlerin 21 CFR bölüm 11'e 

(Elektronik kayıtlar ve imzalar) uygun olup olmadığını 
belirleyecektir. 

oOrijinal Meta verilerini KVS*’nde bırakın ve Veri Bütünlüğü 
riskinin artmasını önlemek için elektronik olarak gözden geçirin / 
onaylayın (kağıtsız laboratuvar). 

*KVS: Kromatografik Veri Sistemi



Firma İçi Veri İncelemesi 

Kontrol edilecek parametreler
• Monografa göre gerçekleştirilen analiz. 
• Sıralı bilgiler doğru. 
• Kromatografi tipiktir. 
• SUT kabul kriterleri elde edildi. 
• Numuneyi kullanarak "koşullandırma" veya "test" 
enjeksiyonları YAPMAYIN (prosedürleriniz ve monografınız
tarafından belirtilmişse bir standart veya kontrol numunesi 
kullanın). 
• Doğru entegrasyon (MANUEL entegrasyona dikkat edin). 
• Uygun şekilde ölçeklendirilmiş kromatografi. 



Firma Dışı Denetçinin Veri İncelemesi

Denetçi kontrol listesi
• Yönetim kontrolü
• Bireysel kullanıcı profilleri ve şifreleri
• Kullanıcı profilleri içerisinde net görev ayrımı
• Kullanıcı için kısıtlanmış ayrıcalıklar (silinemez / üzerine 
yazılamaz / taşınamaz) 
• Denetim izi işlevi AÇIK konuma getirildi 
• BT tarafından kilitlenen tarih / saat işlevi
• Laboratuvar Demosu - Kullanıcı oturumu açma (çoklu), tarih 
/ saat kilitli, veriler silinemez 
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