
MtLLt iLAÇ SANAYüMtZiN 
İYİ iMALAT TEKNİGiNDE BAŞARI KOŞULLARl (*) 

Prof. Dr. Enver tmü 
Farmasötik rreknoloji Kürsüsü Direktörü 

tyi imalat tekniği ve kontrol esasları üzerindeki öneri ve geliş
meleri milli ilaç sanayiimizin ileri gelen firmalarının yakından ta
kip ettiğini bilmekte olduğumuz gibi, bu konuda çaba harcadığını 
da bu simpozyum göstermektedir. 

Bizim konumuz Farmasötik Endüstrimizin Enternasyonal Ku
ruluşlarca tesbit edilmiş iyi imalat telmiği ve kontrol konusundaki 
çabalarında başarıya ulaşmaları için nasıl bir bilimsel yol tutulma
sı icap ettiği üzerinde olacaktır. 

ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine aday ve gelişmekte olan bir 
memlekettir. Gelişmekte olan ülkelerde sanayiciler kadar, 'Devletin 
de Uluslararası gelişme şart ve istekleri bilmesi ve hatta yol gös
termesi beklenir. 

Bu görüşle yorumumda devlet ve sanayi sektörünü paralel 
olarak ele alacağım. Şekil ve teknik esaslan Sayın Konuşmacı Dr. 
Felix Hippenmaier (İsviçre) tarafından açıklanan Uluslararası ve
rileri bilimsel olarak yerine getirmek için gerekli hususları üç ana 
konuda toplamak mümkündür. 

a - Flğitim, b - Yasalar, c - Mali olanaklar 

( *) Türkiye İlaç Eindüstrisi işverenler Sendikası Türkiye ve Dünya İlaç S'e· 
minerinde (6 - 8 Mayıs 1974) tebliğ edilmiş ve bastırılan simpozyum ki· 
tabında kısmen yayınlanmıştır. · 

NOT : Meslekdru;ıların arzusu üzerine ve aktüel bir konu olarak tekrar 
ve tam olarak yayınlanmaktadır. 
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EGtTtM: 

a - Devlet teşkilatında (idarede) eğitim, 

b - Sanayi sektöründe eğitim. 

İdarede Eğitim: Gelişmekte olan ülkemizde, Devlet'e gelişme
yi hızlandıracak yönde önemli görevler düşmektedir. Bunu temin 
için idarede çalışanların hiç olmazsa konuyu genel çizgileri ile bil
meleri veya öğrenmeleri gereği vardır. 

İdarede çalışanları iki kısma ayırmak olanaklıdır. 

a - Yöneticiler, 

b - Deneticiler, 

a - Yöneticiler; Genellikle meslekten geldiklerinde, kendile
rını okuyarak, inceleyerek, konferanslara ve tekamül kurslarına · 
devam ederek eğitmek zorundadırlar. İdarecilerin uluslararası . an
laşma ve çabalardan günü gününe haberdar olmaları, araştırmala
rın değerini bilmeleri zorunludur. 

b - Deneticiler; Teşkilat kanunlarımızda bulunan, fakat özel
likleri belirtilmemiş bireylerdir. Denetici neyi, ne zaman, nasıl ve 
nerede deneteceğini bilen bir kimse olmalıdır. Buna göre imalat 
tekniği hakkında genel bilgisi, kontrol şartlannı ve kontrol için ne
lere ihtiyaç olduğunu anlayabilecek yeterlikte bulunmalıdır. 

Bunun için deneticilere özel kurslar, fabrika, staj ve eğitimi 
yaptınlmalıdır. 

Farmasötik Endüstride Eğitim : 

- İmalattan so~u kişilerin eğitimi 

- imalat yardımcılarının eğitimi 

- tmaıa,t yapaınm eğitimi: Eczacı çalışacağı seksionun konu 
eğitimini üniversitelerde yapmış olmasına rağmen, büyük imalat
ta güçlük çekecektir. Bu hususu otobüs yolculuğunda şoförden ağır 
vasıta ehliyetine sahip olması gerekliliğine benzetebiliriz. 

Fabrikaların ya uzman eczacıları seçmesi veya çalı§tıracakları 
kimseleri uzmanlık eğitimine göndermeleri lazımdır. Bu eğitimin 
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daimi olması icap etmektedir. Çünkü Farmasötik Sanayinin bilim
sel esasları hergün daha iyisini daha emniyetlisini ve daha beğeni
lenini bulma yolunda çalışmaktadır. 

Bu konuda şu örnekleri verebiliriz. 

Okulda yalnız lam.inar akımla çalışmanın gerekliliğini öğrenen 
bir eczacı çalıştığı fabrikada tatbikatını yapabilmesi için seksion 
planlamasını öğrenmesi icap eder. 

Yine mikroplar hakkında yeterli bilgiye sahip olan bir eczacı, 
büyük imalattaki mikroplanmayı önleyici tedbirleri bulmayı bilme
lidir. 

Diğer bir örnek olarak seksion sorumlusu imalat · tekniğinin 
formülde yapılacak ufak bir değişikliğin biyolojik aktiviteye etken 
olacağı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Yardımcıların eğitimi : Kanımca iyi imalat tekniğinde en önem
li yönlerden biridir. işçi ve teknisyen herşeyden evvel yapılmasına 
yardımcı olduğu ilacın sağlık bakımından önemine inanmalı ve ya
pacağı her yanlışlık veya ihmalin kendi sağlığına olduğu kadar kul
lanacakların sağlığı yönünden de tehlikesini kavrayabilmelidir. 

Bunu temin için fabrikaların işçi alırken ve aldıktan sonra eği
. time tabi tutması lazımdır. 

Bu eğitimde i~.çi mikroba inandırılmalıdır. Çalıştığı maddele
rin sağlığı koruyucu ve kurtarıcı olarak kullanılabilmesi için kendi
sinin nelere dikkat etmesi lazım geldiğini iyi öğrenmiş olmalıdır. 
Mesela bir tablet makinasındaki basınç değişikliğinin ilacın hem et
kisine hem de fabrika prestijine zarar verebileceğine inandırılmalı
dır. Şahsi temizliğin ve çalışma usullerini bilmenin ilaç imalatında
ki önemi öğretilmelidir. 

Kalit.e kontrolu yönünden eğitim : 

Devlet Sektöründe : Daha yeterli bilgi, daha yeterli teşkilat ve 
daha yeterli araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Bunun için; devlet kontrol alanında çalışanların, bilim dalla
rında doktora yapmış uzmanlardan oluşturulması amaç olmalıdır. 
Böylece bugünkü teşkilatı genişleterek, yeni ve bağımsız bir orga
nizasyon haline sokmamız lazımdır. Kontrol alanında araştırıcı ye-
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tiştirmek için üniversitelerle müşterek çalışmalar yapmak, sanayi
de kontrol laboratuvarları ile işbirliğine yönelmek gereklidir. 

Sanayi S ektöründe Eğitim : Fabrikalarda kalite kontrol labo
ratuvarlarında çalışan kimselerin en az Analitik Kimya, Fi2iko 
Kimya, F ito Kimya, Farmasötik ve Endüstriyel Teknoloji, Farma
koloji, Toksikoloji, Biokimya gibi konularda eğitim görmüş olma
larına ihtiyaç vardır. 

Memleketimizde kimyasal ilkel madde sanayi yeni ba5lamakta
dır. Bu nedenle sanayie ilkel maddeler değişik kaynaklardan gel
mektedir. Bir kalite kontrol laboratuvarında çalışan kişinin deği;ik 
kaynaklardan gelen - aynı etken maddenin - değişik fizyolojik et
kenlik gösterebileceğini kavrayabilecek yeterlikte olması lazımdır. 
Bunun içindir ki en az yukarıdaki konularda bilgi sahibi olmasına 
ihtiyaç vardır. 

Yabancı sermayeyle kurulmuş veya lisansla t;alı~an fabrikala
rımızdaki kontrol laboratuvarlarının ana fabrikanın yeteneğinde de 
bir teşkilata sahip oJn:ıalarına ihtiyaç vardır. Bu sayede memleke
timizde kontrol seviyesi ve eğitimi daha yeterli bir duruma geçe
cektir. 

Fabrikalarımızın kendi kontrol laboratuvarlarını daha yeterli 
hale getirme çabaları yanında ortak bir kontrol mefodlan ARAŞ
TIRMA v'e Uanı.~ma laboratuvarı kurmaları çok lüzumlu ve fayda
lı olduğu kanısındayım. 

Yasalar : Farmasötik Endüstriden .- Dünya sağlık teşkilatı ve 
diğer uluslararası kuruluşların tesbit ettikleri çalışma esaslarını 
tam olarak isteyebilmek için - bugünkü yasalarımızın isteklere uy
gun hale getirilmesi gerekmektedir. 

Denilebilir ki Türkiye - ilaç sanayiinde iyi imalat tekniği yö
nünden - müstahzar formüllerini sertifikaya tabi tutan ilk memle
ketlerden biridir. Buna rağmen bugünün ihtiyaçları yasamızda bazı 
değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Farmasötik Endüstri ile ilgili yasalarımızda yapılacak değişik
likler büyük sanayie emniyet verecek, küçük laboratuvarlara da 
uyarıcı ve yön verici olmalıdır. Ayrıca yasalarda yapılacak düzelt
meler farmasötik endüstriyi Ortak Pazar karşısında güvenceli hale 
getirmelidir. 
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Farmakope Komisyonumuz Hükümetimize, Avrupa Konseyi 
Kısmi Antlaşması Halk Sağlığı Komitesinin Avrupa Farmakopesi 
hakkındaki kararını onaylamasını sağlık vermiştir. 

Yeni milli farmakopemiz (1974) basılmıştır. Milli Farmakop~
mizin kabul ettiği standartlar Avrupa Farmakopesine çoğunlukla 
paraleldir. Bu bakımdan büyük farmasötik fabrikalarımızın ulus
lararası esaslan tatbik etmekte güçlükleri -Olmayacaktır. 

Yasalarımız.da düzeltmeler yapılırken iyi imalat ve kontrol 
tekniğini uygulamayan bir kısım teşekküller karşısında, bu esasları 
uygulama çabası içinde olan fabrikalarımızı koruyucu ve destekle
yici esaslar konmasının gerekliliğine inanıyorum. 

Mali Olanaldar : Farmasötik endüstriden beklenen iyi imalat 
ve kontrol tekniği büyük yatırıma ihtiyaç. gösterir. tyi imalat ve 
kontrol tekniğinin devamlılığını temin için de araştırma ve geliştir
meye ihtiyaç vardır. Bugün uluslar araştırma ve geliştirme yarışı 
içindedirler ve her sene milyonlarca lira bu konu için sarf edilmek
tedir. 

Dünyadaki endüstriler, bu büyük masrafları karşılamak ıçın, 

evvela ulusal alanda birleşme yoluna gitmiştir. Hızla ilerleyen bilim 
ve teknik ve ticari şartlar bu dönemecinde aşılmasını zorunlu kılmış 
ve farmasötik endüstride uluslararası birleşmeler meydana gelmiş
tir. 

Memleketimizde, Farmasötik sanayide ulusal teşekküllerin bir
leşme isteği fazla görülmemekte yatırım ihtiyaçları diğer sanayi 
kollarına yanaşmakla karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu duruma ta
bii ki konumuz dışı birçok parasal faktörler etken olmaktadır. 

Ancak, konumuz yönünden, idarenin iyi teknik ve kontrol ça
bası içinde olanlar olmayanlar arasında parasal yönden bazı fark
lar tanımasının Farmasötik Sanayümizi kendi alanı içinde gelişme
ye yöneltici kanısındayız. 

öz.etle denilebilir ki; tnusal ilaç endüstrimiz iyi imalat tekniği 
ve kalite kontrolü yönünden Uluslararası Standartlara uygun düze
ye çıkma yolunda olumlu bir gelişme içindedir. 
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