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İlac Endüstrisinde Kalite Kontrolu , 

özellikle İkinci Dünya Savaşı

nı takip eden yıllarda bütün dün
yada olduğu gibi ülkemizde de ilaç 
üretiminde yaygın olarak endüst
rileşme aşamasına geçilmiştir. Bu
nun yanında bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, Y,,eni buluşlar sadece ilaç 
üretim yöntemleri açısından değil, 

aynı zamanda kalite kontrolu bakı
mından da olaya yeni boyutlar ka
zandırmıştır. 

İlaçların eczanede hazırlandığı 

dönemde, genelde kontrol işlemi 

hammadde analizleri ile başlayıp 

bitmekte idi. Eczacının galenik pre
parat imalat tekniklerini hatasız 

uygulaması, uygun üretim malze
mesinin bulunuşu, doz - maksima 
doz limitlerine uyulması ve geçim
sizliklere meydan verilmemesi ve 
uygun kap kullanılması kaliteli ilaç 
imalinde yeterli unsurlar olarak ka
bul edilmekteydi. 

Hasta tarafından kısa sürede 
tüketilen majistral ilaçlar için sta
bilite problemi pratikte geçerli değil-

Nurettin TURAN (*) 

di. Bu gün ise ortalama 5 yıl daya
nıklı ilaç üretmek endüstrinin he
deflerindendir. 

İlacın endüstriyel üretimi ile 
bir yandan otomasyonun ve ileri 
teknoloji uygulamasının yaygınlığı 

artarken, öte yandan da kalite kont
rol yöntemleri aynı paralelde geliş
miş ve ayrıca bu kontrol yöntemle
rinin uygulanmasını sağlayan mo
dern teçhizatın kullanılması da gi
derek artmıştır. 

Bugün endüstrinin bütün dal
larında kalite kontrol, kaliteli ve 
ekonomik imalatın, rekabette avan
taj sağlamanın, müşteri haklarını 

korumanın bir aracı olmuştur. 

!!aç endüstrisinde kalite kont
rol bunların da ötesinde yasal bir 
yükümlülük, mesleki ve vicdani bir 
zorunluluk olmuştur. 

Hipokrat'tan beri tababette gö
zetilen «Önce zarar vermemek» il~ 

kesi farmasötik üretimde çoktan 
aşılmış ve ilacı istenen etkinin mak-

(') Abfar !laç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika Müdürü. 
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simumu. ve yan etkilerin minimumu 

ile verebilmek için A'dan Z'ye her 

kademede kalite kontrol prensibi 

benimsenmiştir. 

Kullanana yüksek kalitede 

ilaç sağlamak için yoğun bir kont

rol yapılması esastır. Hayat kurtar

maya, sağlığı koruma ve düzeltmeye 

yarayan ilacın imalatında hiçbir 

şey tesadüfe bırakılmamalıdır. Bu

nun yolu da belli plan ile farmako

pe ve firma standartları içinde et

ken kalite kontrol uygulamaktır. 

Bir ilaç sanayicimizin güzel bir 

deyimi ile «kalite kontrol ; sorumlu 

imalcinin vazgeçilmez ve temel 

hammaddesidir .» 

KALİTE KONTROL NEYE YARAR 

İlaç endüstrisinde kalite kont

rol kavramı de zamanla değişmiş, 

öncelikle gurubun ismi «Kalite em

niyeti» Quality Assurance olarak 

değişmiştir. Kalite emniyeti gurubu 

artık sadece Jaboratuarlarda analiz 

ve kontrol .yapan bir gurup olmak

tan çıkıp, imalatın için4e imalatla 

beraber kalitenin sağlanmasında 

önemli görevler almıştır. 

Dünya Sağlık Teşkilatının 22 

no.lu raporunun r no.lu ekinde be

lirtildiği gibi, herhangi bir müstah

zarda kalite başlangıçtan itibaren 

inşa edilmelidir; Bunu sağlayan 

imalat personeli, teyid eden ve em

niyete alan ise kalite kontrolcudur. 

İlaç endüstrisi imalat tolerans

ları bakımından diğer endüstri dal

ları ile kıyas edilemeyecek katı ku

ral ve limitlerle çalışmak zorunda-

dır. Hata payı teorikte sıfır, pratikle 

sıfıra çok yakındır. Sınırları farma

kopelerde belirtilmiş hatta firma içi 

spesifikasyonları ile daha da daral

tılmış toleranslar içinde üretim yap

ma zorunluluğu ile, ilacı kullananın 

batalı bir ürünü alma riski pratikte 

sıfıra indirilmektedir. Oysa, her en

düstri dalında olduğu gibi hata ve 

yanlışlıkların beş temel unsuru yani 

materyel, makina. insan, metod ve 

sosyal ortam ilaç endüstrisinde de 

aynen mevcut ve geçerlidir. Fakat 

ilaç endüstrisinde standart dışı ve 

defolu üretime yer ve pay yoktur. 

Defolu tekstil hatta gıda ürünleri 

rahatlıkla alıcı bulduğu halde, ilaç 

için böyle bir durum düşünmek da

hi mümkün değildir. İşte bu proble· 

mi yenmek için ilaç imalcisinin en 

kuvvetli dayanağı etken bir kalite 

kontrol gtirubu -ve aktivitesidir. 

Kalite kontrolun ilaç endüstri

siride temel faa:liyftlerini özetlersek; 

A) Araştırma ve geliştirme saf -

hasında 

1 - Seçilen etken ,ye . yardımcı 

hammadde)erin, mamul 

malın . spesifikasyonlarını 

oluşturmak, 

2 - GetekiyorSa analitik araş

tırma ve developlnan ile 

test :metodlarını geliştir

mek, 

3 - Stabilite ve geçimlilik test

leri ne 'formülasyonun uy

gunluğunu, ilacın konula

cağı uygun kabı saptamak, 

4 - Araştırma ve formül ıre-
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liştirme · safhasındaki her 
türlü analitik ve biyolojik 
kontrolları yürütmek, 

5 ·- !lacın bioyararlılığının ta
yin ve tesbitinde araştırma 
gurubu ile birlikte çalış

mak. 

B) İmalat safhasında 

ı - Gelen her türlü etken ve 
yardımcı hammaddeyi far
makope ve firma spesifikas
yonlarına göre analiz et
mek, imalatta kullanılıp 

kullanılamayacağına karar 
vermek, 

2 - Kullanılacak her türlü am
balaj malzemesini farmako
peler ve firma spesifikas
yonlarına karşı .kontrol et
mek, kabul veya red etmek, 

3 - İmalat ve ambalaj prosesi
nin lüzumlu her kademe
sinde gerekli kontrolları 

yapmak, imalatın hatasız 

ve belirlenmiş standartları 

içinde yürümesini kontrol 
etmek ve garanti etmek. 
Bu işlemler arasında Hatta 
Kontrol <Li.İıe Inspection), 
Teftiş, fAuditing), Numune
leme Planı vs, gibi teknik
ler kullanılmııktadır. 

4 - «İyi İmalat Usulleri» GMP' 
nin uy:ı~ulanmasını teftiş et
mek y_e . imalatın ülke ilaç 

· mevzuatına uygun yürütül
. mesini ! sağlamak,~ _ 

· 5 - Mamul : malın piyasaya ar-
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zından önce farmakope ve 
firma spesifikasyonlarına 

göre nihai analiz ve kontro
lunu yapmak, piyasaya ve
rilmesini onaylamak. 

C) İmalattan sonra 

1 - Raf numunesi tabir edilen 
ve her imalat serisinden ye. 
terli miktarda saklanan nu
munelerin, müstahzarın cin
sine göre belirli periodlar
la fiziksel ve kimyasal sta
bilitesinin kontrolu, 

2 - Mamul malların stabilitesi
nin muhtelif Şartlarda kont
rolu, 

3 - Her türlü proses değişikli

ğinde, hammadde kaynak 
değişikliğinde, ambalaj mal
zemesi tip ve kaynak değiş
meleri v.b. hallerde ilacın 

stabil, zararsız, etken olu
şunun devamını sağlayıcı 

her türlü denemeyi yürüt
mek. (Şema 1), ilaç endüst
risinde kalite kontrol akti
vitesini materyal akışı için
de genel hatları ile göster
mektedir. (Şema 2) , kalite 
kontrola temel teşkil etmek 
üzere kalite kavramının 

ayırımını uygulamada alı

nan sonuçları göstermekte
dir. 

D) Diğer Aktiviteleri 

- İlaç endüstrisinde çalışacak 
teknik personelin ilk eğitim 
durağı kalite kontrol el-
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maktadır. Burada madde 
bilgisi, GM:P kaideleri ile 

analitik hassasiyeti öğrenen 
ve pekiştiren eleman işlet

menin diğer bölümlerinde 
kalite unsurunu tam de
ğerlendirerek görev yap
maktadır. 

2 - Firma standartlarının yük

seltilmesi, 

3 - Müstahzar şikayetlerinin in
celenmesi ve gerekli önlem
lerin alınmasına yardımcı 

olmak, 

4 - Metod, cihaz, kuruluş geliş
tirilmesi, ekonomik ve gü
venilir analiz usullerini uy

gulamak, 

5 - Yenilenen farmakope şart

larına göre spesifikasyonla
rın ve testlerin güncelleşti
rilmesi 

İşte ilaç endüstrisinde ilacın 

imalinden önce başlayan kalite 
kontrol aktivitesi ilacın fiilen kul
lanımından sonra bile adeta fasıla
sız devam etmektedir. 

NASIL YAPILIYOR 

Kalite kontrolun bu çok önem
li aktivitesinden iyi sonuç alabil
mek için; materyel, alet, ekipman, 
iyi laboratuar usulleri «GLP», eği

tim, personel, yer ve iyi bir organi
zasyona ihtiyaç vardır. Çok pahalı 

olan bu aktivite sonucu üretilen, 
kağıt üzerindeki rakkaın ve sonuç
lardır. Sonuçta firma isminin yan
sıttığı güven ve kabul edilebilirliğin 

devamı, kalite kontrolun başarılı ol
masına bağımlı olmaktadır. Ülke
miz ilaç endüstrisinde kalite kont
rolda eczacı, kimyager, kimya mü
hendisi, biolog, bakteriolog, fizik 
mühendisi gibi yüksek eğitim gör
müş personel ile kimya laborant 
okulu mezunları ve lise ve orta
okul mezunları ile diğer yardımcı 

personel çalışmaktadır .. 

Halen ilaç endüstrisinde üretim 
ve kontrol alanında çalışan 493 yük
sek öğrenimli elemanın takriben o/o 
45'i ve 300 kadar laborant kalite 
kontrolda görev almışlardır. Firma
ların ilaçlarına özgü analizler ve 
kontrol usulleri çeşitli ve değişiktir. 
Ülkemiz ilaç endüstrisinde pazarın 
o/o92.78'ini elinde tutan 30 üretici 
firma ürettikleri ilaçlar için kali
te koiıtrolda modern teknikler uy
gulamal..:tadırlar. Diğer firmalar ge
niş imkanlara sahip olmadıkların

dan klasik metodlarla kalite kont

rolu yürütmektedirler. 

Kullanılan başlıca analitik me
todlar ve kontrol usulleri olarak; 

a) Klasik analitik metodlar : vol u

metri, potansiometri, gravimet

ri v.b. 

b) Klasik fiziksel kontrollar vis~ 

kozite, rutubet, v.b. 

c) Enstrüınentaı analizler : kolori
metri, spektrofotometri, fluoro
metri, infrared spektroskopi, gaz 
kroınatografisi, gaz/likit kro
matografisi, kolon, kftğıt ve in
ce tabaka kromatografileri, po
larografi, atomik absorbsion 
spektroskopisi, v.b. 
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d) Enstrümental fiziksel kontrol
ler : partikül tayini (Coulter 

Counter) v.b. 

e) Biolojik kontrollar sterilite, 

pirojenite, toksisite ve depres
sör madde tayini v.b. 

f) Mikrobiolojik miktar tayinleri 

antibiotikler ve vitaminler için 

v.b. geniş ölçüde ve üretilen 

müstahzarlarla bağımlı olarak 
uygulanmaktadır. 

SORUNLAR 

Sorunlar temelde ülke koşulla

rından kaynaldanmaktadır. İlgili 

kuruluşların bunların üzerinde ye
terince durmaları ile büyük bir ço

ğunluğun kısa sürede giderilmesi 

ınümkündür. Belli başlı sorunlara 
kısaca değinirsek; 

a) Ülkemizde uzmanlaşmış eleman 

temin güçlüğü, fakültelerimizde 
lisans üstü eğitimle yetiştirile

cek kalite kontrol elemanları ile 
giderilebilir. 

b) Enstrümental analizler için e

kipman ve malzeme temini fev
kalade pahalı olup bazılarında 

ithal güçlükleri mevcuttur. 

Gümrük indirimi, hatta gümrük 

muafiyeti tanınarak kalite kont
rolda gjttikçe artan bu sıkıntıya 
yardımcı olunabilir. 

c) Çok çeşitli kaynaktan teınin 

edilmiş ekipmanın her an çalı

şır durumda bulunabilmesi için, 

mümessillerçlen servis temin et

mek genellikle mümkün olma
maktadır. TÜBİTAK'ın bir süre 
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önce bu konuda yapmış olduğu 

araştırmadan da yararlanılarak, 
ekipmanların belli birkaç kay
naktan getirilmesi ve bir ölçüde 

standardizasyonu ile mümessil 

firmaların teknik servis verme
leri cazip hale getirilmelidir. 

Ayrıca mümessillerin belli bir 

oranda yedek parça bulundur

maları da sağlanmış olacaktır. 

d) Analitik reaktif standart v.b. 

temini ithal rejimi ve gümrük 

mevzuatımız içinde büyük tıka
nıklıklara uğramaktadır. En

düstriyel kalitede bir maddenin 
geçerli ithal fiatı ile pür analiz 
kalitede ınadde getirtmek tabii 

ki mümkün değildir. Her mad

deyi de istenen ölçüde saflaştır
ınak mümkün veya ekonomik 

olmamaktadır. İlaç firmalarına, 

cirolarına, ürettikleri ilaç cin

sine ve miktarına bağlı olarak 

analitik kalite reaktifi getirte
bilmeleri için yıllık döviz kon

tenjanı sağlanmalı ve Sağlılç 

Bakanlığının kontrolu altınd~ 

bu ithalat kolayca yapılabilme-

e) 

lidir. 

Henüz yeterli büyüklüğe eriş-

merniş ilaç laboratuarlarının 

modern ekipmanlar ve yeterli 
sayıda elemanla donatılmış 

kontrol laboratuarlarına sahip 
olmalarına mali olanakları im
kan vermemektedir. Az çeşitte 

ilaç üreten bu tip bir firmanın 

sadece bir tek ilacın analizi için 
takriben on milyon liralık bir 

suektrofotometreye sahip olma

sını istemek ekonomik açıdan 



israf sayılır. Bu laboratuarların 
maddi katkıları ile kurulacak ve 
örneğin Tür k Eczacıları Birliği 

tarafından organize edilecek bir 
müşterek kontrol laboratuarı bu 
alandaki eksikliği giderebilir. 
Bu konuda mevzuat değişikliği 

de en kısa zamanda gerçekleş
tirilmelidir. İlaç firmalarının 

büyük çoğunluğunun İstanbul'

da oluşu sayesinde İstanbul Üni

versitesi Eczacılık Fakültesi dö-

ner sermaye laboratuarının ge
nişletilip süratle netice veren 
tarzda çalıştırılması ile de bu 
soruna çözüm getirilebilir. 

12 Eylül 1980'den sonra oluşan 
huzur ortamında mesleğimizle ilgili 
sektörler ve kuruluşlar arası.rıda ba

riz şekilde ar tan amaç birliği ve 

dialoğun, bu sorunların çözümünde 

en büyük itici güç olacağı inancın

dayım. 
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