
Türkiye'de Yaşayan ve Türkiye’den Almanya, Hollanda ve 
İsveç'e Göç Eden Yetişkinlerde Akılcı Antibiyotik 

Kullanımının Geliştirilmesi Projesi 



Projede, Türkiye’de yaşayan ve projede yer alan Avrupa ülkelerindeki Türkiye’den göç 
eden yetişkinlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık yaratılması 
amaçlanmaktadır.

Projede Almanya, İsveç ve Hollanda ile işbirliği içinde Türkiye’den göç edenlerin 
yetişkinlerin ve sağlık personelinin antibiyotik kullanımı konusunda görüş ve 
yaklaşımları öğrenilecektir. 

Bu şekilde proje kapsamında kanıta dayalı bilgi, eğitim ve iletişim stratejileri 
kullanılarak Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasındaki akılcı antibiyotik 
kullanımı, uluslararası işbirliği ile geliştirilecektir.



Proje Aktiviteleri

1. Gereksinim Belirlenmesi 

Projenin ilk aşamasında toplumun antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi, tutum ve 
davranışları ile sağlık çalışanlarının akılcı antibiyotik konusuna yaklaşımları niteliksel 
araştırma yöntemleriyle değerlendirilecektir. 

Odak Grup Görüşmeleri 

Derinlemesine Görüşmeler 

Türkiye, Almanya, Hollanda ve İsveç



2. Kamu için Bilgi, Eğitim, İletişim Materyallerinin Geliştirilmesi 

Yazılı ve görsel materyal (broşür, el kitapçığı, poster ve internet) farklı dillerde (Türkçe, 
Almanca, İngilizce, İsveççe, Hollandaca) geliştirilecektir. 

Türkçe hazırlanan posterler Ankara İlindeki eczanelere, kamu binalarına, kamu 
alanlarına dağıtılacaktır. Türkçe ve diğer dillerde hazırlanan broşürler eczanelere ve aile 
hekimlerine iletilecektir. 

Poster ve broşürler ayrıca sosyal medya ve web sitesinde paylaşılacaktır.



2. Kamu için Bilgi, Eğitim, İletişim Materyallerinin Geliştirilmesi 

Akılcı antibiyotik kullanımı hakkında Türkiye’de ulusal televizyon kanalları için TV spotu 
hazırlanacaktır.

Proje web sayfasından antibiyotik kullanımına ilişkin doğru mesajlar topluma 
iletilecektir. Bu sayfanın düzenlenmesi sırasında niteliksel araştırma sonuçları 
kullanılacaktır. 

Proje kapsamında görme engelliler için Braille Alfabesi,  işitme engelliler için de işaret 
dili kullanılarak bilgi materyali geliştirilecektir.



3. Aile Hekimleri ve Eczacılar İçin Bilgilendirme Materyalleri Geliştirmek ve Eğitim 

• Aile hekimlerine ve eczacılara yönelik «niteliksel araştırma sonuçlarına dayalı 
olarak» bilgilendirme materyali hazırlanacaktır.

• Ankara Eczacı Odası tarafından eczacılara ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü 
tarafından aile hekimlerine eğitim yapılacaktır.  



4. Türkiye’deki Eczane Teknisyenleri için Eğitim Modülü Geliştirilmesi

Eczane Teknisyenlerine yönelik eğitim modülü geliştirilecektir. 

Bu modülde eczane teknisyenlerinin ön lisans eğitimleri sırasında akılcı antibiyotik 
kullanımının yaygınlaştırılması konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması 
amaçlanmaktadır.  

Oluşturulan bu modül, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu eğitim 
komisyonuna bir ders önerisi olarak sunulacaktır. 



Proje Çıktılarımız – Raporlar, BİE Materyali

Proje Sonuçlarının Duyurulması  

• Türkiye Kapanış Toplantısı 

• Almanya, İsveç ve Hollanda’da Sonuç Toplantıları 

• Sağlık Sektörü Temsilcileri Toplantısı  
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