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Registry Platform (ICTRP), n.d.)(Glossary of Terms used in EU 
Clinical Trials Register., n.d.)  

 Evre 1 (Faz 1) : Evre 1 çalışmaları, bir klinik araştırmanın ilk 
aşamasıdır. Herhangi bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemekten 
çok kullanılacak araştırılan ürünün insanlar tarafından alınmasının 
güvenli olup olmadığı (örneğin, güvenli bir doz aralığı belirlemek ve 
yan etkileri belirlemek için) araştırılan aşamadır. Bu aşamaya davet 
edilen kişi sayısı çok küçüktür; tipik olarak yaklaşık 30 kişi olmak 
üzere 20-80 kişi arasındadır. Genellikle sağlıklı gönüllüleri veya ba-
zen de hastaları içerir.  

 Evre 2 (Faz 2) : Klinik araştırmalardaki ikinci aşama, potansi-
yel bir tedavinin güvenliğini daha detaylı değerlenirken etkinliğini de 
araştırmayı amaçlamaktadır. Tedavinin bir durumu tedavi etmek 
için güvenli ve etkili olup olmayacağını belirlemek amacıyla genellik-
le 100 ile 300 kişi katılır.  

 Evre 3 (Faz 3) : Önceki araştırmalar bir tedavinin güvenli ol-
duğunu ve aynı zamanda beklenen etki konusunda umut vaat etti-
ğini gösteriyorsa, Evre 3 klinik araştırmalar başlar. Bunlar, genellikle 
Evre 1 ve Evre 2’deki birkaç yüz ila birkaç binden çok sayıda katı-
lımcıyı içerir ve genellikle farklı hastaneler ve ülkeler arasında yayılır. 
Müdahaleyi diğer standart veya deneysel müdahalelerle karşılaştıra-
rak, olumsuz etkileri izlemek ve müdahalenin güvenli bir şekilde kul-
lanılmasını sağlayacak bilgileri toplamak amaçlanır. Bu denemeler, 
bir ürünün (ilaç, aşı) güvenli ve etkili olduğunu gösteriyorsa, üretici-
ler ruhsat için başvurabilir. 

 Evre 4 (Faz 4) : Ürünün riskleri, faydaları ve optimum kulla-
nımı dahil olmak üzere ek bilgileri tanımlamak için pazarlama sonra-
sı çalışmalardır. Bu çalışmalar, toplumda onaylanmış müdahalenin 
etkinliğini izlemek ve yaygın kullanımla ilişkili herhangi bir yan etki 
hakkında bilgi toplamak için tasarlanmıştır. 

Aşı araştırmalarında da, tüm klinik araştırmalar ile benzer bir süreç izlenir. 
Amaç, güvenli ve etkili bir aşıyı geliştirmektir. Bu sürece katkı vermek üze-
re, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 aşılarına özel klinik araştırma 
tasarımı, uygulaması, değerlendirmesi ve takibi için yol gösteren özel bir 
rehber yayınlamıştır. (WHO Target Product Profiles for COVID-19 
Vaccines, n.d.) 

Klinik Çalışmaların Kayıt Merkezlerine Kaydı: Bir araştırma ekibi tarafından 
gerçekleştirilecek olan klinik bir çalışmanın bir araştırma kayıt sistemine 
kayıt olup, bir izleme numarası alması gerekmektedir. Bir araştırma kayıt 
sisteminin varlığının en önemli nedeni, araştırma protokolü ile ilgili şeffaflı-
ğın sağlanması ve yürütülmekte olan tüm araştırmalara bu merkezlerin her-
kese açık kayıt sistemleri ile ulaşılmasının sağlanmasıdır. Araştırmanın kayıt 
olabileceği birden çok kayıt merkezi vardır. DSÖ’ün koordinasyonundaki 
DSÖ Uluslararası Klinik Çalışmalar Kayıt Platformunun  [WHO-
International Clinical Trials Registry Platform (WHO-ICTRP)] temel amacı, 
DSÖ Araştırma Kayıt Veri Kümesinin tüm klinik araştırmalarda ileriye dö-
nük kaydını ve bu bilgilerin kamuya açık erişilebilirliğini kolaylaştırmaktır. 
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