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ÖZET 
 
�laç fabrikalarında üretilen ürünler arasında en fazla risk ta�ıyan grup aseptik ko�ullarda üretilen 
parenterallerdir. Bu ürünler dolum gerçekle�tirildikten sonra çe�itli nedenlerden dolayı tekrar 
sterilizasyona tabi tutulamadıklarından dolum prosesi, dolum alanları ve bunları destekleyen sistemler 
büyük önem ta�ımaktadır.Bu sistemlerin en ba�ında,ürün prosesin bazı a�amalarında dı� ortama açık 
oldu�undan, havalandırma sistemleri gelmektedir ve bu nedenle HVAC sistemlerinin validasyonu ilaç 
sanayi acısından çok büyük önem ta�ımaktadır. �laç sanayiinde HVAC sistem validasyonları yasal 
yükümlülüklerle zorunlu tutulan uluslararası standartlar do�rultusunda uygulanmaktadır. Bu sunumda 
ilaç sanayni de ki HVAC sistem validasyonları hakkında bilgi verilecektir. 
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Validasyon  [1]; Validasyon tesis,laboratuvar,bilgisayar, proses veya servis uygulamalarının, önceden 
belirlenmi� parametre ve spesifikasyon do�rultusunda sürekli ve tekrarlayan �ekilde çalı�malarını 
yüksek derecede güvence altına alan önceden planlanmı� sistematik ve dokümante edilmi� bir 
programdır. Validasyon tasarımdan ba�layarak son onaya kadar geçen süreçlerin tümün 
kapsamaktadır. 
 
Validasyon çalı�maları 4 ana ba�lık altında gerçekle�tirilir[1]. 
 
Dizayn (tasarım) kalifikasyonu (DQ)  ; Proses,tesis ve sistemlerin henüz dizaynı safhasında 
GMP,kalite ve yasal  gereklilikleri ve önceden kullanıcı tarafından belirlenen gereklilikleri sa�ladı�ının 
yazılı olarak ispatlanmasıdır 
 
�nstallasyon (yerle �im) kalifikasyonu (IQ)  ; DQ a�aması tamamlanmı� olan proses,tesis veya 
servislerin dizayn edildi�i �ekilde, spesifikasyonlarına uygun olarak monte edildi�inin veya mevcut 
sisteme do�ru adapte edildi�inin yazılı olarak ispatlandı�ı validasyon a�amasıdır. 
 
Operasyon( çalı �tırma) kalifikasyonu ( OQ)  ; IQ a�aması tamamlandıktan sonra önceden 
tanımlanmı� spesifikasyonlara uygun �ekilde fonksiyonlarını gerçekle�tirdi�inin dokümante edilerek 
ispatlanmasıdır. 
 
Performans kalifikasyonu (PQ)  ;OQ a�aması tamamlanmı� olan tesis ve sistemlerin amaçlanan 
fonksiyonu, sürekli bir �ekilde önceden belirlenen spesifikasyonlara uygun olarak yerine getirildi�inin 
yazılı olarak ispat edilmesidir. 
�lk uygunluk onayı sonrası PQ çalı�maları belirli aralıklarla gözden geçirilir ve revalidasyon çalı�malar 
olarak PQ çalı�maları tekrar edilir. 
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2. �LAÇ SANAY �DE HVAC S�STEMLER�NDE UYGULANAN VAL �DASYON ÇALI�MALARI 
 
DQ ve IQ çalı�maları kullanıcı ihtiyacları ve gereklilikleri do�rultusunda gerçekle�tirilir. Bu kalifikasyon 
çalı�malarıyla HVAC sisteminin her bir parçasının ( filtre spesifikasyonunun, fanların, so�utucu 
ünitelerinin,nemlendirme ünitlerinin, kanal sızdırmazlıklarının,kontrol sistemlerinin,sistem balanslarının 
ve enstrumanların kalibrasyonları) belirlenen spesifikasyonlara uygunlu�u do�rulanmı� olur 
 
 
2.1. OQ/PQ Çalı�maları  
 
HEPA filtrelerin yerle�tirilmesiyle validasyon testleri ba�lamı� olur.Bu a�amadan sonra artık sistemin 
istenilen alan �artlarını sa�layıp sa�lamadı�ın kontrolü ba�lamı� olur. 
 
Uygulanan testler a�a�ıda belirtilmi�tir; [1,2,3.4] 
 
1) Filtre sıkılık testi 
2) Hava hızı ölçümleri 
3) Hava de�i�im oranları 
4) Fark basınç ölçümleri 
5) Alan klasifikasyonu 
6) Hava akı� yönleri 
7) Statik konumda partikül sayımları 
8) Çalı�ma konumunda partikül sayımları 
 
 
2.2. Rutin kontroller  
 
PQ çalı�maları tamamlandıktan sonra rutin kontrol peryodları belirlenir. Kullanım alanı,sistem 
performansı ve dizaynı do�rultusunda a�a�ıdaki tanımlanan testler gerçekle�tirilir. 
 
1) Çalı�ma konumunda partikül sayımları 
2) Statik konumda partikül sayımları 
3) Hava de�i�im oranları  
4) Hava hızı ölçümleri 
5) Alan fark basınçları 
6) Filtre fark basınçları 
 
 
2.3. Revalidasyon PQ Çalı �maları[1,2,3.4] 
 
Sistem kurulumlarını takiben yapılan ilk validasyonlar sonrası GMP gere�i belirlenmi� peryotlarda 
sistemin güvenilir çalı�maya devam etti�ini ortaya koymak amacıyla Revalidasyon adı altında a�a�ıda 
belirtilen çalı�malar gerçekle�tirilir.  
 
1) Filtre integrity testi 
2) Hava hızı ölçümleri 
3) Hava de�i�im oranları 
4) Fark basınç ölçümleri 
5) Statik konumda partikül sayımları 
6) Çalı�ma konumunda partikül sayımları 
 
Sistemde herhangi bir ilave veya de�i�iklik yapılması öngörüldü�ünde ise ayrı bir de�erlendirme 
yapılır. 
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SONUÇ 
 
�nsan sa�lı�ına hizmet eden yüksek kalitede üretim yapılması zorunlulu�uyla ilaç firmalarında HVAC 
sistem validasyon çalı�maları yasal yükümlülüklerle uluslararası standartlara ba�lıdır. 
 
Bu standartlara uygunluk sa�layarak, ilaç sanayi yüksek maaliyetli ilaç üretimini, havalandırmalardan 
kaynaklanacak herhangi bir uygunsuzluk nedeniyle riske atmamak amacıyla, garanti altına almaya 
çalı�maktadır. 
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