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Tanımlar 

 Biyobenzer Tıbbi Ürünlere İlişkin Kılavuz, Beşeri Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmış olup söz konusu 
yönetmeliğin ekinde yer alan Bölüm II Özel Ruhsat Dosyaları ve  Şartları 
kısmının 4. Maddesi Benzer Biyolojik Tıbbi Farmasötik Ürünlerin 
Ruhsatlandırma Kriterlerini belirler.  (2008) 

 

 Biyolojik ilaç, etken maddesi niteliğinin ve kalitesinin belirlenmesi icin 
imalat süreci ve kontrolü ile birlikte fizikokimsayal biyolojik testler 
kombinasyonu gerektiren ve biyolojik bir kaynaktan imal edilmiş ya da 
ekstre edilmiş üründür. (Kılavuz tanımı) 
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Tanımlar 

Bu ürünler; 

• İmmünolojik ürünler, (aşı, antiserum ve allerjenler) 

• Kan ürünleri, 

• Rekombinant DNA teknolojisi prokaryotik ve okaryötik hücrelerde, 
transforme memeli hücreleri de dahil olmak üzere biyolojik olarak 
aktif proteinlerdeki kodlayan genlerin kontrollü ekspresyonu, 
hibridoma ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen 
ürünler, 

• İleri tıbbi tedavi ürünleri, 

• Etkin maddenin doğrudan kendisinden türetilmediği reaktifler; 
kültür ortamı,dana fetus serumu, katkı maddeleri, kromatografi vb. 
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Tanımlar 

 Biyobenzer ilaç, ruhsatlı biyolojik referans bir ilaca benzerlik gösteren 
ilaçlara verilen addır. (Kılavuz tanımı) 

 

 Biyobenzer ürünlerin etkin maddeleri, ilgili biyolojik referans ilaçların 
benzeridir. Biyobenzer ve biyolojik referans ilaçlar genel olarak aynı güçte 
aynı hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılır. 

 Biyobenzer ilaçlar sadece ticari ismi, görünüş ve ambalajlama özellikleri 
açısından, biyolojik referans ilaçlardan farklılık gösterir. 
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Tanımlar 

 Biyobenzer ürün, ruhsatlandırılmış referans tıbbi ürüne   “benzer” yeni 
bir biyolojik tıbbi ürün olarak tanımlanmaktadır. 

 Biyo = biyolojik ilaçlar (canlı organizmalar tarafından üretilen 
büyük, protein tabanlı ilaçlar) 

 Benzer = referans biyolojik ürün ile karşılaştırılabilir veya benzer 
etkinliğe ve güvenilirlik profillerine sahip,  

 Biyobenzer ürün: Ruhsatlı biyoteknolojik/biyolojik referans bir ilaca 
benzerlik gösteren, onunla aynı güçte, aynı hastalığı tedavi etmek 
amacıyla kullanılan ve jenerik olmayan ürün (Fiyat tebliği tanımı) 
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Ruhsat başvuru formu-Temmuz 2011 

  
1.2.4 BİYOBENZER BAŞVURULARI 
  
 Ruhsatlı biyolojik referans bir ilaca benzerlik gösteren ilaçlar biyobenzerdir. İdari, kalite, preklinik, 

ve klinik veriler ile birlikte komple dosya. 
  
  
  Seçilmiş Referans Tıbbi Ürün; İdari, kalite ve preklinik ve klinik verileri de kapsayacak şekilde tam 

başvurusu ülkemiz dışında ilgili otoriteye yapılmış ruhsatlı bir ürün olmak zorundadır. 
  
  Referans Tıbbi Ürün: 
  
  Ürün adı, doz farmasötik form 
  Ruhsat sahibi 
  Ruhsat numarası (ları) 
  Ülke 
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Ruhsat başvuru formu-Temmuz 2011 

 Seçilmiş referans tıbbi ürünle mukayese edilen farklılıkl(lar); 

  Hammadde(ler) deki değişiklik(ler) 

  Üretim proses(ler)inde değişiklikler 

  Teropötik endikasyon(lar)ında değişiklik(ler) 

  Farmasötik form(lar)da değişiklikler 

  Dozda değişik (etkin maddede yapılan kantitatif değişiklikler) 

  Uygulama yolu(ları)nda değişiklik 

  Diğer 

 

 Not: Kalite güvenlik ve etkinlik çalışmalar için karşılaştırılabilirlik çalışmaları biyobenzer 
tıbbi ürün geliştirilmesi süresince kullanılan seçilmiş referans tıbbi ürün hakkında genel 
açıklama modül 1.5.2 de yer almalıdır (1.5.2 de yer alacak özet biyobenzer tıbbi ürünün 
etkin maddesi, ham maddesi ve üretim prosesi gibi detayları içermelidir. Geliştirme 
sırasında karşılaşılan ve karşılaştırılabilirliği etkileyebilecek tüm değişiklikler 
vurgulanmalıdır. Karşılaştırılabilirlik çalışmalarında referans tıbbi ürünün aleyhindeki 
kalite, etkinlik ve güvenlik tanımlanmalı ve kalite, etkinlik ve güvenlik geliştirme 
programında kullanılan seçilmiş referans tıbbi ürün açıklanmalıdır). 
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Referans ilaç seçimi 

 Biyobenzer ürün ile karşılaştırılacak referans tıbbi ürün idari, kalite, 
preklinik ve klinik verileri de kapsayacak şekilde tam başvurusu ülkemiz 
dışında ilgili otoriteye yapılmış ruhsatlı bir ürün olmalıdır. 

 Biyobenzer  tıbbi ürünün ruhsatlandırma amacıyla geliştirilmesi sürecinde; 
yürütülen kalite, güvenlik ve etkililiği üzerine gerçekleştirilen tüm 
karşılaştırma çalışmaları (ilgili biyolojik referans ürüne benzer ve bu ürün 
kadar güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılan) referans 
biyolojik ilaç ile yapılır. Bu çalışmanın amacı biyobenzer ve ilgili referans 
biyolojik ilaç arasında kalite, güvenlik veya etkinlik açısından anlamlı 
farklılıkların olmadığının kanıtlamasıdır. 
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Dosya formatı 

 

10 



Dosya formatı 
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Dosya formatı 

 Her bir ürün icin sunulacak toksikolojik, klinik dışı ve ilgili klinik veriler ilgili 
bilimsel kılavuza uygun olarak verilmelidir. 

 Biyolojik tıbbi ürünlerin ceşitliliği nedeniyle Ortak Teknik Dokuman (CTD) 
Modul 4ve Modul 5’de öngörülen ek çalısmalar her bir biyolojik tıbbi 
ürünün kendine has özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Eğer orijinal 
tıbbi ürün birden fazla endikasyona sahipse,biyobenzer olduğu iddia edilen 
tıbbi ürünün etkililiği ve güvenilirliği gerekçelendirilmeli ve gerekirse iddia 
edilen her bir endikasyon için kanıtlanmalıdır. 

 

 Biyobenzer Başvuru dosyaları  gri renkli dosyada sunulacaktır. (Modül 1,2,3) 
Modül 4 ve 5 CD ortamında sunulacaktır.  Modül 4 ve 5’in indeks bilgileri, 
Modül 5’teki meta analizler ve klinik çalışmalarla ilgili  literatürler  siyah 
dosya halinde sunulacaktır. 
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Ruhsatlandırma süreci 

Orijinal biyoteknolojik ilaçlar için; 
 
 
 

Biyobenzer ilaçlar için; 

 
 
 
 

 210 günlük ruhsatlandırma süreci başlayan ürünlerin işlemleri yukarıda belirtilen sıra doğrultusunda 
yürütülür. Ancak orijinal ürünün “paralel başvuru” olması durumunda işlemleri Biyoteknoloji 
komisyonundan başlayarak devam eder, ürünün CPP’si geldiğinde ise Ana komisyona girerek işlemleri 
sürdürülür. Tüm komisyonlarca uygun olarak değerlendirilen ürünlere analizinin de uygun olması  
durumunda ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılarak (barkod, harç makbuzu vs.) ruhsat düzenlenir. 
(Biyobenzer ürünler için risk yönetim planı (RYP) ilgili birimce değerlendirilip onaylanır.) 
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Ruhsatlandırma süreci 

Bilimsel ve Teknik 
Değerlendirme Daire Başkanlığı 

Teknolojik Değerlendirme 
Birimi 

BY/BE Değerlendirme Birimi 

Klinik Değerlendirme Birimi  

Farmakolojik Değerlendirme 
Birimi 
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İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler  
Koordinasyon Daire Başkanlığı 

Biyolojik ve Biyoteknolojik 
Ürünler Birimi 

İdari ve Mali Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Ön Değerlendirme Birimi 

Risk yönetim 
planı 

Analiz 
uygunluğu 

Ambalaj 
bilgileri 

Ruhsat harç 
makbuzu 

RUHSAT 



Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma 
Komisyonu (Ana komisyon) 

 Ruhsat başvuruların ilk değerlendirme yeridir ve ürünün ülkemize istenen 
endikasyon ve dozda kullanıma girmesinin uygun olup olmadığı klinik 
yönden incelenir. Ürünün tüm etki ve yan etki bilgileri ve çalışmaları bu 
komisyonca değerlendirilmektedir.  

 Biyobenzer ve biyolojik referans ilaçlar genel olarak aynı güçte, aynı 
hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılır ve biyobenzer ilaçlar sadece ticari 
ismi, görünüş ve ambalajlama özellikleri açısından, biyolojik referans 
ilaçlardan farklılık gösterir. 

 Buradan uygunluk alan biyoteknolojik ürünler, bu komisyonda 
incelenmeden doğrudan gelen başvurular (paralel başvurular) ve 
biyobenzer ürün dosyaları kimyasal, biyolojik ve farmasötik teknolojik 
yönden incelenmek üzere Biyoteknoloji Danışma Komisyonu’na iletilir.  
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Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma 
Komisyonu (Ana komisyon) 

Ruhsatlandırma Kriterleri; 

 - Biyolojik/Biyoteknolojik ürünlerin karmaşıklığına bağlı olarak biyobenzer 
ürünlerde jenerik yaklaşım önemli ölçüde uygun değildir. Bu durumda 
kalite güvenlik ve etkinlik açısından karşılaştırabilirlik çalışmaları yapılması 
gerekmektedir. 

 - Bir biyobenzer ürünün etkin maddesi referans tıbbi ürünün etkin 
maddesine moleküler ve biyolojik açıdan benzerlik göstermelidir. 

 - Biyobenzer tıbbi ürünün farmasötik formu, gücü ve uygulama yolu 
referans ürün ile aynı olmalıdır. Farmasotik formu, gücü ve uygulama 
yolunun aynı olmaması halinde karşılaştırma çalışmaları kapsamında ek 
veriler sunulmalıdır. 

 - Biyobenzer tıbbi ürün ile referans tıbbi ürün arasındaki herhangi bir 
farklılığın uygun çalışmalarla vaka bazında değerlendirilmesi gerekir. 
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Biyoteknoloji Danışma Komisyonu 

 Biyoteknolojik ürünlerin teknik incelemesinin yapıldığı Biyoteknoloji 
Danışma Komisyonu Teknoloji Danışma Komisyonu bünyesinden 2002’de 
ayrılarak yeni bir komisyon olarak kurulmuştur. 2009 yılında ruhsatlı ve 
ruhsatsız biyoteknolojik ürünlerin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi için 
Biyoteknoloji Danışma Komisyonu-2 adı altında yeni bir komisyon daha 
oluşturulmuştur.  

 Her iki danışma komisyonu da biyoteknolojinin multidisipliner bir alan 
olması nedeniyle bu doğrultuda oluşturulmuştur. İki komisyonda toplamda 
farmasötik biyoteknoloji alanında 6, biyolojik bilimler alanından 3, tıp 
fakültesi tıbbi biyoloji ve genetik alanından 1, tıp fakültesi biyokimya 
bölümünden  fen fakültesinden 1 danışman görev almaktadır 
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Biyoteknoloji Danışma Komisyonu 

 Komisyonda incelenen dosyalar CTD (Common Technical Document) 
formatında hazırlanmaktadır. Bu formatta Modül 2 ve Modül 3 
komisyonumuzun değerlendirme alanına girmektedir. Modül 2’de bilgiler 
genellikle özet şeklinde yer almaktadır.  Modül 3’te Modül 2’de yer alan 
bilgilerin daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ocak 2006’dan önceki 
başvurular NTA formatında olup dosya içerik olarak değil şekil açısından 
farklılık göstermektedirler. 

 

 

18 



Biyoteknoloji Danışma Komisyonu 

 Komisyonda   dosyaların değerlendirmesini yapılırken Beşeri Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliği esas alınır. Buna ek olarak, Genel 
Müdürlüğümüzce yayımlanan kılavuzlar (biyobenzer ürünler kılavuzu, tip 
kılavuzu), daha önce alınmış prensip kararları ve EMEA, ICH ve FDA 
tarafından yayımlanan kılavuzlardan yararlanılır. 

 Ruhsatlandırma işlemleri devam eden 47 biyoteknolojik ürün başvurusu 
bulunmaktadır. 
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Türkiye’de biyobenzer başvurularda mevcut durum 

 Onaylanan başvurular; 

• Epoetin zeta: 1 (2009) 

• Filgrastim:1 (2009) 

• Epoetin alfa: 1 (2011) 

• Somatropin:1 (2011) 

• Enoksaparin:1 (2012) 

• Absiksimab:1 (2012) 

 

 Geri çekilen başvurular; 

• Filgrastim: 1 

• Epoetin: 1 

 

 İşlemleri devam eden başvurular; 

• 10 başvuru  
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Türkiye’de yıllara göre biyobenzer başvuru sayısı 
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EMA’da onaylanan biyobenzer başvuru sayıları 

Etkin madde Ürün sayısı 

Epoetin alfa 3 

Epoetin zeta 2 

Filgrastim 6 

Somatropin 2 
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E-posta adresi: 

omer.yemsen@iegm.gov.tr 
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