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Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları
BM'de aşıya giden süreci anlattı
Koronav�rüs aşısını bulan B�oNTech f�rmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur
Şah�n katıldığı BM Genel Kurulu'nun Cov�d-19'la mücadele konulu özel
oturumunda, "Bu ben�m �ç�n b�r onur. Tecrübeler�m�z� paylaşmaktan gurur
duyuyorum" ded�. Ş�rket�n kurucularından Dr. Özlem Türec� �se, "Aşı farklı
topraklarda farklı k�tlelere er�şt�r�lmel�d�r" d�yerek BM ve ülkeler�n l�derler�ne
çağrıda bulundu.
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B�rleşm�ş M�lletler (BM) Genel Kurulu'nun Cov�d-19'la mücadele konulu özel
oturumunun �k�nc� gününde "Cov�d-19 Aşısına G�den Yol" başlıklı 2. panele
gel�şt�rd�kler� aşıyla dünyaya umut olan Alman b�yoteknoloj� ş�rket� B�oNtech'�n
kurucu ortağı Uğur Şah�n ve eş� Dr. Özlem Türec�, UNICEF ve aşıya ad�l er�ş�m
sağlanması �ç�n çalışmalar yapan kuruluşların yönet�c�ler� katıldı.

'BU BENİM İÇİN BİR ONUR' 

Türk b�l�m �nsanı Uğur Şah�n ve B�onTech'�n kurucularından Özlem Türec�,
Amer�kan �laç ş�rket� Pf�zer �le ortaklaşa gel�şt�rd�kler� koronav�rüs aşısı hakkında
konuştu. Salgın neden�yle v�deo konferans yöntem�yle düzenlenen toplantıda
söz alan B�oNTech ş�rket�n�n kurucu ortağı Uğur Şah�n, aşı çalışmalarına da�r
sürec� anlattı. Şah�n, "Bu ben�m �ç�n b�r onur. Tecrübeler�m�z� paylaşmaktan
gurur duyuyorum" d�yerek yaşadığı sev�nc�n� paylaştı.
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"BUNA KARŞI BİR AŞI GELİŞTİRMEK GEREKİYORDU"

Ş�rketler�nde ağır hastalıklarla mücadele konularında çalıştıklarını kaydeden
Şah�n, "Yen� teknoloj�ler� kullanıp aşıyı hazırlamak gerek�yordu. Yaklaşımlarımızı
b�rleşt�rd�k, Wuhan'da b�r salgın olduğunu duyduk, 24 Ocak'ta Cuma akşamı
Ç�n'de yen� b�r v�rüs olduğunu öğrend�k. İnsanlığın h�çb�r bağışıklığının olmadığı
b�r v�rüs söz konusuydu. Ağır solunum yolu hastalığı görülen b�r durumdu.
Bulaşan k�ş�ler�n bazılarında bel�rt� olmamasına rağmen bulaştırıcı olab�l�yorlardı.
Özlem'� aradım ve bunun yen� ve ağır b�r salgın olduğunu söyled�m. Plan
hazırladık ve arkadaşlarımızla görüştük. Buna karşı b�r aşı gel�şt�rmek
gerek�yordu" d�yerek aşıya g�den sürece değ�nd�.

"İLGİLİ ÇEVREMİZİ HAREKETE GEÇİRDİK"

Koronav�rüs aşısını bulan Şah�n, "İlg�l� çevrem�z� harekete geç�rd�k, b�l�m
adamlarını b�r araya get�rd�k ve zaman kaybetmemeye çabaladık. Bu b�l�m
adamları gönüllü çalıştılar. Yalnız çalışamazdık, Pf�zer �le de ortak hareket ett�k.
B�l�m adamları ve uzmanların b�r ortak çalışması ortaya konuldu. Bu çabalarımız
b�z� sonuca götürdü ve n�hayet sonuç alınab�len b�r aşıya ulaştık" ded�.

"AŞI FARKLI TOPRAKLARDA FARKLI KİTLELERE ERİŞTİRİLMELİ"

Cov�d-19 aşının bulunmasında büyük rol oynayan d�ğer b�r �s�m olan B�oNTech'�n
kurucularından Özlem Türec� �se, "Umutsuzluklarımızla ş�rket�m�z� kurmuştuk.
Yen�l�k ve araştırma yapmak �ç�n bütçe konusu her zaman sorun olmuştur.
Ancak buna rağmen b�z çalışmalarımızı yaptık. Ş�md� söylenenler ben�
duygulandırıyor. B�ze göre aşının gel�şt�r�lmes� dünya genel�ne yayılmalıdır. Aşı
farklı topraklarda farklı k�tlelere er�şt�r�lmel�d�r. Amacımız aşıyı olab�ld�ğ�nce hızlı
üretmek ve dünya ülkeler�ne ulaştırmaktır. Çaba ve �ş b�rl�ğ� dünya çapında
olmalıdır. Tek başına b�r ş�rket değ�l, BM ve hükümetler de bu �ş b�rl�ğ�n�n �ç�nde
olmalıdır" d�yerek �lg�l� kurumlara seslend�.

İlg�l� Haberler

Pf�zer ve B�oNTech’ten yen� aşı açıklaması: 'Hedef düşürüldü'
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Pf�zer/ B�oNTech'�n ürett�ğ� aşının İng�ltere'ye sevk�yatı başladı
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