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Sağlık Bakanı Koca, AKP'l� Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cov�d-19'a
karşı yerl� aşıda �nsan üzer�nde deneme aşamasına geç�ld�ğ� b�lg�s�n�
verd�.
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Abone Ol 

(https://news.google.com/publ�cat�ons/CAAqBwgKMPS-
lwsw9eeuAw?
hl=tr&gl=TR&ce�d=TR%3Atr)

Erdoğan, Cov�d-19'a karşı yerl� aşı çalışmalarının yürütüldüğü
laboratuvarda �ncelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan b�lg� aldı. 

Bakan Koca,  Erdoğan'a, Cov�d-19'a karşı yerl� aşıda �nsan üzer�nde
deneme aşamasına geç�ld�ğ� b�lg�s�n� verd�. Erdoğan, "Tebr�k ed�yoruz,
bütün arkadaşlarıma şahsım, m�llet�m adına şükranlarımı özell�kle �fade
etmek �st�yorum" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'a yerl� aşı çalışmalarında gel�nen
noktaya �l�şk�n şu b�lg�ler� �lett�: 

"Özell�kle Cov�d-19 �le �lg�l� Türk�ye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını
b�l�yorsunuz. Bu aşılardan b�r tanes� de Erc�yes Ün�vers�tes� ve
Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendel� Hocamızın
aylardır üzer�nde çalıştığı b�r aşının dün hayvan çalışması başarıyla
tamamlandı. Prekl�n�k çalışması bu şek�lde b�tm�ş oldu. İnsan çalışması
safhasına gelm�ş olduğunu müjdelemek �st�yorum."

Koca, 19 transjen�k hayvan üzer�nde yapılan çalışmada, 10 hayvana v�rüs
ver�ld�ğ�n� bel�rterek, ayrıca 9 hayvan �ç�n de kontrol grubu
oluşturulduğunu söyled�. Kontrol grubundak� 9 hayvana aşı
yapılmadığının altını ç�zen Koca, �k� hafta sonra her �k� gruptan aşı
yapılan 10 hayvanda v�rüs ver�ld�ğ� halde herhang� b�r ölüm olmadığını,
akc�ğerler�nde de v�rüsün tesp�t ed�lmed�ğ�n� kaydett�.

Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjen�k hayvanın 4'ünün
öldüğünü, 5'�n�n akc�ğerler�nde v�rüsün tesp�t ed�ld�ğ�n� vurgulayan
Koca, Erdoğan'a, "Geld�ğ�m�z noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan
b�r tanes�n�n transjen�k hayvan üzer�nde yapılan challenge ded�ğ�m�z
safhayı başarıyla tamamlayan �lk aşı olduğunu söylemek �st�yorum."
ded�. 

"ÜÇ TANE AŞININ İNSAN DENEYİ SAFHASINA GELDİ"

Bakan Fahrett�n Koca, y�ne Prof. Dr. Aykut Özdarendel�'n�n çalıştığı

(/)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-lwsw9eeuAw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://www.cumhuriyet.com.tr/


2020/10/4 Türkiye'de yerli aşı çalışmalarında insan üzerinde denemelere başlandı

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yerli-asi-turkiyede-insan-uzerinde-denemelere-basladi-1770902 3/5

ç ş
�k�nc� aşının da prekl�n�k çalışmalarının b�tt�ğ�n� ve hayvan çalışması
safhasına �k�nc� aşı olarak gel�nd�ğ�n�n b�lg�s�n� verd�. Koçak Farma'da

üçüncü �nakt�f aşının da Bakanlık destekler�yle prekl�n�k çalışmalarının
tamamlandığını ve �nsan deney� safhasına gel�nd�ğ�n�n haber�n� veren
Koca, şunları söyled�:  

"B�ld�ğ�n�z g�b� Ankara Ün�vers�tes�nde Hakan Hoca'nın adenov�rüs
çalışması söz konusu. Onunla �lg�l� de TÜSEB'e, Bakanlığımıza kl�n�k
çalışmalar �ç�n müracaat ett�ler. O çalışmayı da destekleme kararı
verd�k. Beş�nc� aşı olarak Selçuk Ün�vers�tes�nde Osman Hoca'nın
Mustafa Hoca �le gel�şt�rd�ğ� aşının da çalışmaları devam ed�yor. O
çalışmayı da erken dönemde y�ne sonuçları çıktığında başarıyla
tamamlandığında desteklem�ş olacağız. Özetle, üç tane aşının �nsan
deney� faz çalışmasına önümüzdek� b�r hafta, 10 gün �çer�s�nde geçm�ş
olacağız."

Bulundukları tes�ste üret�m�n de öneml� olduğunu d�le get�ren Koca,
tes�s�n GMP şartları açısından yeterl�l�ğ� bulunduğunu, bununla �lg�l� 2-3
haftadır yoğun b�r gayret �çer�s�nde olunduğunu aktardı. Koca, tes�ste
üret�m noktasında da herhang� b�r sorunun bulunmadığını bel�rterek,
Adıyaman'da da benzer b�r tes�s olduğunu söyled�.
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