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sü versiyonunu alıyor. Sinopharm, Çin hükümetinin, et-
kisiz hale getirilmiş iki virüs aşısından birini Temmuz 
ayında acil kullanım için onayladığını, ancak hangisinin 
onay aldığının net olmadığını söylemiştir. (Coronavirus 
Vaccine Tracker, n.d.) 

7. Moderna Aşı Çalışması 

       
 Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, vücudu kendi vi-

ral proteinleri üretmesi için haberci RNA (veya kısaca 
mrna) kullanarak bir aşı adayı geliştiriyor. Aşıyı geliştir-
mek için virüsün kendisini kullanmaya gereksinim yok; 
bunun yerine virüste olan bilgiyi kullanabiliriz ve bu bilgi-
yi doğrudan hastaya aktarabiliriz. Nihayetinde hasta ken-
di aşısını geliştirecektir.  

 Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna şirketi bu 
yaklaşımı kullanarak 42 günlük rekor bir hızla genetik 
kodlamadan test sürecine ulaşan bir aşı hazırlamayı ba-
şardılar. 

 Evre 1 verileri yayımlandı. (Coler et al., 2020) 45 sağ-
lıklı kişide yan etki olmadan antikor üretimini sağladı. Ev-
re 2 çalışması gerçekleştirildikten sonra 27 Temmuz’da 
Evre 3 çalışması başlatıldı. Bu aşamada 30.000 kişiye 
ulaşılması planlanıyor. (Coronavirus Vaccine 
Tracker, n.d.) 

 Hiçbir mrna aşısı bulaşıcı bir hastalık için onaylanmamış-
tır ve Moderna hiçbir zaman pazara bir ürün sunmamıştır. 
Ancak aşıyı savunanlar, seri üretimin geleneksel aşılardan 
daha kolay olabileceğini söylüyor. 

8. Biontech/Fosun Pharma/Pfizer    

  

 Alman biontech şirketi, New York merkezli Pfizer ve Çinli 
ilaç üreticisi Fosun Pharma ile bir mrna aşısı geliştirmek 
için işbirliğine girdi. Mayıs ayında aşının iki versiyonu 
üzerinde Faz 1/2 denemesi başlattılar. Her iki versiyonun 
da gönüllülerin SARS-cov-2’ye karşı antikorlar ve virüse 
yanıt veren T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık hüc-
releri üretmesine neden olduğunu buldular. BNT162b2 
adlı bir versiyonun ateş ve yorgunluk gibi önemli ölçüde 
daha az yan etki ürettiğini buldular ve bu yüzden onu Faz 
2/3 denemelerine geçmeyi seçtiler. 27 Temmuz’da şirket-
ler, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin, Brezilya ve 
Almanya gibi diğer ülkelerde 30 bin gönüllünün katıldığı 
bir Faz 2/3 denemesinin başlatıldığını duyurdu. 

 İki doz, 0. Ve 28. Günlerde kas içi olarak uygulanıyor. 
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 Evre 1 çalışmasının sınırlı ilk verilerini içeren raporları 
Temmuz’da yayımlandı. (Coler et al., 2020) 

 Evre 1 ve Evre 2 çalışmalarının verileri Ağustos başında 
yayımlandı. (Mulligan, 2020) 

 Eylül ayı itibari ile Türkiye’de de 700-900 arasında gö-
nüllü kabul edileceği birçok basın organında yer almıştır. 

 

Ülkemizdeki COVID-19 Aşı Çalışmaları: Refik Saydam Hıfzıssıhha Kuru-
munda aşı üretiminin durdurulduğu 1998 yılından beri Türkiye’de lisanslı 
bir aşı üretilmemektedir. (Türkiye’de Aşı ve Serum Üretiminin 
Tarihçesi, n.d.) COVID-19 pandemisi ile bir süredir yeniden canlandırıl-
maya çalışılan aşı çalışmaları hız kazanmıştır. DSÖ kayıtlarında 11 adet 
COVID-19 aşı çalışmamız bulunmaktadır. Bu çalışmaların tamamı preklinik 
aşamadadır. Bu açı çalışmaları, çalışmanın kurumu ve aşının tipi şeklinde 
aşağıda verilmiştir: (WHO. DRAFT landscape of COVID-19 
candidate vaccines – 3 September 2020, n.d.) 

1. Ege Üniversitesi, DNA 
2. Selçuk Üniversitesi, İnaktive 
3. Erciyes Üniversitesi, İnaktive 
4. Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Acıbadem Labmed Sağlık 

Hizmetleri A.Ş., Canlı atenüe virüs 
5. Ankara Üniversitesi, Çoğalma yeteneği olmayan viral vektör  
6. Erciyes Üniversitesi, Çoğalma yeteneği olmayan viral vektör 
7. İzmir Biotıp ve Genom Merkezi, Protein altbirim (protein su-

bünit) 
8. Boğaziçi Üniversitesi, Protein altbirim (protein subünit) 
9. Selçuk Üniversitesi, RNA (mrna) 
10. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, VLP  
11. ODTÜ, VLP 

TUBİTAK koordinasyonundaki COVID-19 Türkiye Platformunun iki aşı 
adayı ile insan çalışma aşamasına geçilmesi için etik kurulu onay sürecini 
başlattığı basın yoluyla öğrenilmiştir. İlgili haberde TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal son durumu şu şekilde anlatmıştır:  

“Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaç-
ta güzel sonuçlar elde etmeye başladık”  

Yine aynı haberde, Türkiye’deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü 
Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise;  

“2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. 
Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlam-
da işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize ina-
nıyoruz” (Türkiye koronavirüs aşısında hangi 
aşamada?, n.d.) 

COVID-19 Aşılarının Üretim ve Dağıtımı: COVID-19 aşılarının Evre 3 ça-
lışmaları devam edenlerinin ruhsatlandırmayı destekleyecek verilerinin bu 

Eylül ayı itibari ile 

Türkiye’de de 700-

900 arasında 

gönüllü kabul 

edileceği birçok 

basın organında 

yer almıştır. 
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yılın ilerleyen dönemlerinde sunulması beklenmektedir. Önde gelen aday-
lar için, onay alınırsa hızlı dağıtımı sağlamak için büyük ölçekli aşı üretimi 
çoktan başlatılmıştır.  

 

Şekil  5: COVID-19 Aşı Üreticileri, Eylül 2020 (Evolution of the 
COVID-19 vaccine development landscape, n.d.) 

COVID-19 ile ilgili çok kısa sürede güvenli ve etkili bir aşının bulunması ile 
ilgili küresel beklenti, aşı geliştirme sürecindeki birçok firma, üniversite ve 
kamu kurumları işbirliği platformları oluşturmaya itmiştir. Bu platformların 
özellikle aşının ruhsatlanması sonrasında üretim süreçlerinde farklı destekle-
re gereksinimleri olacaktır.  

“Bu öyle bir aşı ki, dünyanın bağışık olmayan 
milyarları onu bekliyor. Bu milyarların büyük bir bö-
lümünün onu ne üretebilecek, ne de satın alabilecek 
gücü var. Hatta ülkelerinin kapılarına kadar getirseler, 
aşıları güvenli şekilde koruyacak, insanlarına ulaştıra-
cak tedarik zincirleri ve uygulayacak yeterli sağlık per-
soneline de sahip değiller.” (Okyay, n.d.) 

Sınır Tanımayan Hekimlerin Avrupa Birliği Temsilcisi Dimitri Eynikel; 
“Risk, COVID-19 aşılarına erişimin, tıbbi ihtiyaçlar veya değişen epidemi-
yolojik durumlar yerine satın alma gücü ve önceden satın alma anlaşmaları 
imzalama yeteneği ile tanımlanacak olmasıdır” diyerek aşının paylaşımının 
adaleti konusundaki endişelere dikkat çekti. (New reckoning for WHO 
vaccine plan as governments go it alone, n.d.)  




