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Değerli okuyucular,

Keskin İbn-i Sina Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin 
proje dergisini siz değerli 

okurlarımıza sunmaktan derin mut-
luluk duyuyorum. İlçe ve il bazında 
birçok projede yer alan Keskin İbn-i 
Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
önemli başarılara  imza atarak ilçede, 
ilde ve bölgede model ve marka okul 
olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu 
yayınımızla sizlere hazırlamış olduğu-
muz projenin her aşamasıyla ilgili bilgi 
vermeyi amaçlamaktayız. T.C. Avru-
pa Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Merkezi Başkanlığı ERAS-
MUS+ Programı Ana Eylem 1 Birey-
lerin Öğrenme Hareketliliği 2017 Yılı 
Mesleki Eğitim ve Öğrenicive Personel 
Hareketliliği kapsamında  Keskin İbn-i 

Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Lisesi’nin hazırlamış olduğu proje Ulu-
sal Ajans tarafından kabul edilmiştir. 

KURUM YETKİLİSİ
HARUN BAKÇEPINAR

OKUL MÜDÜRÜ
 2017-1-TR01-KA102-042739 
proje numarasıyla Yeni Doğan Sağlığı 
Ve Bakım Hizmetleri Ab Stajı isimli 
proje, 2017 yılı Türkiye genelinde Ulu-
sal Ajansa başvurulan 1944 proje tek-
lifinden 526 kabul edilen proje arasına 
girmeyi başarmıştır. 
 Projemiz okulumuz  11. Sınıf 
Hemşire ve Ebe Yardımcılığı dalların-
dan seçilen 18 öğrenci ve 3 refakatçi 
öğretmen ile 3 haftalık yurt dışı eğitim 
stajını içermektedir.  Macaristan’ın Bu-
dapeşte şehrinde  15 Nisan-05 Mayıs 
2018 tarihleri arasında, paydaşlarımız-
la önceden belirlenmiş ve programlan-
mış sağlık kurumlarında stajımız ger-
çekleşmiştir. Öğrencilerimiz aldıkları 
belgeler sayesinde   ülkemizin farklı  
yerlerinde istihdam avantajlarına sahip 
olacaktır. Yeni Projelerde buluşmak 
üzere kalın sağlıcakla....
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AVRUPA FIRSATI

 Eğitim camiasının bir neferi 
olarak katıldığım, belki de ha-
yal dahi edemeyeceğim tecrü-

beleri yaşadığım bu Avrupa fırsatı için özel-
likle Türkiye Ulusal Ajansına kurumum ve 
katılımcı arkadaşlarım adına teşekkür edi-
yorum.
 Hangimiz yoğun çalışma programın-
dan fırsat bulup da bir Avrupa ülkesine gide-
biliriz? İşte öncelikle bunu düşünmemiz ge-
rek. Bu fırsatlar biz eğitimciler için ufak bir 
sıçrama, bir değer artımı belki de yaptığımız 
bir çok çalışmanın bizlere değerini gösteren 
bir fırsat. Sınıfta yaptığınız bir etkinliğin bir 
çalışmanın Avrupa’da bir okulda bir eğitim 
metodu olarak profesyonelce kullanıldığını 
görmek veya yıllarca kullandığınız bir eği-
tim metodunun Avrupa’da yıllar önce terk 
edildiğini öğrenmek sizlere neler hissettirir?
 Bunların dışında farklı kültür ve dil-
lerin bir arada yaşadığı bir Avrupa kentinde 
dolaşırken kendinizi oldukça özgür hisse-
diyorsunuz. Farklı lezzetlerle farklı tatlarla 
farklı yüzlerle hep bir aradasınız. 
Projemiz öğrencilerin uygulamalı stajı ile 
alakalı öğrenici hareketliliği şeklinde ger-
çekleştirilmiştir. Katılımcılarımız Macaris-
tan’da Budapeşte ilinde köklü bir hastane 
ve Sağlık Meslek lisesinde 2 refakatçi öğ-
retmen, dokuzar kişilik iki grup halinde 3 
hafta staj yaparak yeni doğan sağlığı ve ba-
kım kalitesini uygulamalı olarak öğrenerek 
becerilerini geliştirdiler.
 Katılımcılarımız bu proje ile bizzat 
yerinde öğrenecek ve öğrenilenleri okulla
rımızda uygulayarak eğitim sistemimizde 
yeni bir çığır açacak ve bu başarının yerel-

likten çıkartıp ulus genelinde yaygınlaştır-
masında pay sahibi olacaklardır.
 Projemiz sonucunda özellikle edin-
diğimiz Avrupa tecrübesi bizler için bir öz 
güven teşkil etmektedir.Projede edindiği-
miz bilgi ve becerileri en kısa zamanda her 
kesimle paylaşmaya başlıyoruz.İlk olarak 
bu dergi çalışmamızla ilk adımı atıyoruz.
Katılımcı personelimiz öncelikle ortak ku-
rumlardan aldıkları sertifikalar ve Europass 
Hareketlilik Belgeleri ile CV’lerine olduk-
ça önemli bir katkı sağlamışlardır. Bundan 
sonraki hedefimiz özellikle Yeni Doğan 
Sağlığı konusunda yapılacak her türlü çalış-
mada yer almak ve yeni projeler hazırlamak 
olacaktır.
 Dost olduğumuz kurumlarla sürekli 
iletişim içerisinde olarak çalışmaları ortak 
yapmayı planlıyoruz.Bu dergimizi özellik-
le üniversitelere göndererek üniversitelerde 
oluşacak Yeni Doğan kürsülerine katkı sağ-
lamak istiyoruz.

PROJE KOORDİNATÖRÜ
Kadir DOĞRU 

Müdür Yardımcısı
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ERASMUS NEDİR ?
 Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı 
olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmaktadır. 
 Erasmus+ Programı’nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı veril-
miştir? 
 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile 
kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, 
onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılma-
sı amaçlanmaktadır. 
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. 
Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha 
fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeş-
leştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır. 
Erasmus+ Programı Nedir?
 Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, 
gençlik ve spor  alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik 
destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, ön-

ceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yüksek öğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik 
destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı 
ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: 

• Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 
programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sana-
yileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile 
daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve 
bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gere- ken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla 
hibe garanti programı
uygulanmaya başlıyor, 
• Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle 
İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın 
merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı 
için Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyi- niz) 
• Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğ- retim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, 
yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve 
sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve 
öğretim kurum/ kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor, 
• Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki 
eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılıyor.

 ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağla-
maktadır. Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler aşağıdaki biçimlerde olabilir: 
• Eğitim
• Öğrenim/Öğretim
• Staj
• Profesyonel gelişim
• Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
• Gönüllü çalışmalar
Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir 
yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına sahiptirler. Bu sayede Erasmus+ Programı ile 
Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde yükseköğretimin gelişti-
rilmesi için elverişli bir ortam oluşturulacaktır.
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PROJEMİZ  NEDİR ?

Projemizi yazarken nelere dikkat ettik;

1. EFCNI (Avrupa Prematüre Bebek Dernekle-
ri Çatısı) ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)  yeni 
doğan sağlığı hususunda yaptığı acil eylem çağ-
rısına göre, yeni doğan bebek sağlığında bakım 
kalitesi AB genelinde büyük ölçüde değişirken, 
Avrupa’nın büyük bir sorunla karşı karşıya oldu-
ğu, bu sorunun özel bakım ve ilgi gerektirdiği, 
ancak bunun prematüre bebekler de dâhil her za-
man sağlanamadığı belirtilmiştir. Prematüre do-
ğum oranlarının, çoğu ülkede artması karşısında 
sağlık komplikasyonları ve ölümlerle mücadele 
için daha fazla çalışma yapılması için çağrıda bu-
lunulmuştur. Sağlıklı doğumun, doğum sonrası 
ve bebeğin kaliteli bakımının önemini vurgula-
mak gerektir. Avrupalı ve ulusal politika yapıcılar 
bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmalılar.
2. Yeni doğan bebek ve gebelerin ölüm oranları, 
tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de 
ilk sıralarda yer almaktadır.
3. Bebek ölüm oranlarında da mukayese kabul et-
mez biçimde açık ara birinciyiz. Türkiye’de do-
ğan her bin bebeğin 21’i, AB ortalamasında 4,5’i 
ölüyor.  Ülkemiz en kısa zamanda Avrupa ile 6 
katı bulan farkı kapatmak zorunda.
4. Okulumuzun eğitim verdiği Keskin ilçesi ile 
Kırıkkale ili ve diğer ilçelerindeki bebek ölüm-
leri karşılaştırıldığında ilçemizdeki bebek ölüm 
oranın diğer yerlere göre daha fazla olduğu gö-
rülmektedir. İlçemizde özellikle de köyde yaşa-
yan yeni doğan ailelerine uygulanan yerinde tara-
ma faaliyetlerine göre ise ailelerin uyguladıkları 
yeni doğan bakımı istenilen düzeyde değildir. 
5. Yeni doğan Sağlığında gerekli ve kaliteli bakı-
mın yapılamaması durumunda sağlıksız bireyler, 
Yenidoğan bebek ölümleri, çeşitli komplikasyon-
lar ortaya çıkabileceği için yeni doğan bebekler-
de, zamanında, yerinde, doğru, etkin ve kaliteli 
bakımın önemi büyüktür. 
6. Avrupa ülkelerinin hizmet politikalarını yerin-
de görülebilmeleri

7. Öğrencilerimizin dil eğitimlerinin pratiğe dö-
külmesi

Projemizi hangi amaçlarla yazdık;

1-Öğrencilerimizin Avrupa’daki Yenidoğan hem-
şirelik bakım süreçlerini öğrenmelerini sağla-
mak,
2-Avrupa’daki Yenidoğan hizmetleri politikaları-
nı öğrenmeleri sonucunda kazanacak becerilerin 
belgelendirilmesi ve ülkemizde tanınmasını sağ-
lamak,
3-Öğrencilerimizin Yenidoğan hizmetleri konu-
sunda eksiklik yaşanan alanlar üzerine odaklanan 
yeterliliklerini Avrupa yeterlilikler çerçevesine 
uygun olarak geliştirmek,
4- Öğrencilerimize Yenidoğan hizmetleri konu-
sunda hemşirelik bakımını yerinde göstermek ve 
ülkemizde bu alanda hizmet kalitesinin artmasını 
sağlamak ve yaşam kalitesini artırarak sağ kalım 
oranını yükseltmek.
5. Bu proje ile ileride hastanelerimizde ebe ve 
hemşire olarak görev yapacak öğrencilerimize, 
prematüre ve normal doğan bebeklerin sağlık 
komplikasyonlarında telafisi mümkün olmayan 
hasarları engellemek, hastaların hayatta kalma 
oranını ve iyileşme hızını arttırmak, yeni doğan 
bebeklerde bakımın, zamanında ve etkin bir şek-
lide uygulamayı gerektiren bilgi ve yetenekleri 
kazandırmak.
6. Katılımcılarımıza yeni doğan hemşireliği ve 
yeni doğan acil bakım hizmetlerinde AB ülkeleri 
düzeyinde bilgi ve deneyim kazandırmak, ülke-
mizde ilgili konunun önemi ve gereği ile ilgili 
Avrupa Birliği standartlarına uygun bir bilinç ve 
farkındalık oluşturmak, farklı öğrenme faaliyet-
lerine uyum sağlamak, bilgi, kabiliyet ve tekno-
lojileri geliştirmek, bu deneyimleri kurumsal ola-
rak yaygınlaştırmak.

5



Projemiz doğrultusunda hangi faaliyet-
leri yaptık?

2017-1-TR01-KA102-042739 Proje Numaralı 
YENİ DOĞAN SAĞLIĞI VE BAKIM HİZ-
METLERİ AB STAJI Projesi kapsamında 16 
Nisan 2018 Pazartesi itibari ile staj programı 18 
Öğrenci ve 3 Öğretmen ile başlamıştır.
Katılımcılarımız Macaristan’da Budapeşte ilinde 
köklü bir hastane ve Sağlık Meslek lisesinde 2 re-
fakatçi öğretmen, dokuzar kişilik iki grup halinde 
3 hafta staj yaparak yeni doğan sağlığı ve bakım 
kalitesini uygulamalı olarak öğrenerek, becerile-
rini geliştirmişlerdir.

1. HAFTA  PROGRAM (16 NİSAN- 21 NİSAN)

16.04.2018/ Pazartesi Kahramanlar Meydanı, 
Vajdahunyad Kalesi ve çevresi Parlamento, Tuna 
kıyısındaki ayakkabılar, Zincirli Köprü rehberi-
miz Emine hanım nezaretinde gezildi.
17.04.2018/ Salı Bethesda Gyermek Korház 
(Bethesda Çocuk Hastanesi): Hastane tanıtımı, 
Gellért Tepesi-Citadella, Özgürlük Anıtı, Pisko-
pos Gellért’in Heykeli Tekne turu Emine hanım 
rehberliğinde.  
18.04.2018/ Çarşamba Bethesda Gyermek Kor-
ház (Bethesda Çocuk Hastanesi): Cerrahi konulu 
konuşma, Dr. Kamil Nas ile konu üzerine görüş-
me, Nagy Vásárcsarnok (Büyük Kapalı Pazar) 
gezildi.
19.04.2018/ Perşembe Bethesda Gyermek Kor-
ház (Bethesda Çocuk Hastanesi): Yenidoğan ba-
kımı üzerine konuşma ve Szentendre kasabasına 
gezi: Kasaba Tuna kıyısında yer almakta olup gü-
zel bir sahil yoluna sahiptir. Şirin bir çarşısı var 
olup hediyelik eşyalar için de uygun fiyatlar su-
nan dükkânlar, dondurma dükkânları, pastaneler 
ve kahve dükkânları barındırır.
20.04.2018/ Cuma Bethesda Gyermek Korház 
(Bethesda Çocuk Hastanesi): İç hastalıkları üze-
rine konuşma, Dr. Kamil Nas ile konu üzerine 
görüşme Aziz Stephen Bazilikası gezildi. 
21.04.2018/ Cumartesi günü 18 öğrenci ve 3 öğ-
retmen ile Avusturya Viyana şehrine ve Slovakya 

Bratislava şehrine 2 rehber eşliğinde gezi düzen-
lendi.

2. HAFTA  PROGRAM (23NİSAN- 27 NİSAN)

23.04.2018 Pazartesi Bethesda Gyermek Korház 
(Bethesda Çocuk Hastanesi): Yanık hastalıkları 
ve Margit Adası gezisi
24.04.2018/ Salı Bethesda Gyermek Korház (Bet-
hesda Çocuk Hastanesi): Nöroloji, Buda Kalesi 
25.04.2018/ Çarşamba Bethesda Gyermek Kor-
ház (Bethesda Çocuk Hastanesi): Rehabilitasyon, 
Okulumuzun, ilçemizin ve Türkiye´nin tanıtımı 
yapıldı. Türkiye Sağlık sistemi hakkında sunum 
gerçekleştirildi. Bethesda Gyermek Korház (Bet-
hesda Çocuk Hastanesi): Rehabilitasyon Norma-
fa, Elizabeth Manzara Kulesi gezildi.
26.04.2018/ Perşembe Bethesda Gyermek Kor-
ház (Bethesda Çocuk Hastanesi): Yoğun bakım, 
Galiçya Şehitliği gezildi. 1.Dünya Savaşı’nda 
Galiçya cephesinde Alman Güney Ordusu’na 
bağlı olarak görev yapan 15. Türk Kolordusu çok 
sayıda şehit vermiştir. Şehitliğimizde 11’i meç-
hul asker olmak üzere toplam 480 şehidimiz yat-
maktadır. 
27.04.2018 / Cuma KanizsayDorottya Sağlık 
Meslek Lisesi okul tanıtımı

3. HAFTA  PROGRAM (30 NİSAN- 5 MAYIS)

30.04.2018 09.30 – 12.30 Macarca kursu 14.00-
17.00 İngilizce kursu Katalin tarafından açık 
alanda ada/ şehir parkında gerçekleştirildi.
01.05.2018/ Salı 09.30 -12.30 saatleri arasında 
Katalin tarafından İngilizce kursu 14.00-17.00 
Macarca kursu yapıldı. 
02.05.2018/ Çarşamba 09.50 10.45 KanizsayDo-
rottya Sağlık Meslek Lisesi 14.00-17.00 saatleri 
arasında Katalin tarafından İngilizce kursu yapıl-
dı.
03.05.201718/ Perşembe 09.30 10.00 Koruyu-
cu Çocuk Sağlığı Hizmetleri: Sağlık ziyaretçisi 
14.00-17.00 saatleri arasında Katalin tarafından 
Macarca kursu yapıldı.
04.05.201818/ Cuma Alışveriş imkânı Alışveriş 
imkânı Katalin. 05.05.18/ Cumartesi 06.00 Tür-
kiye’ye dönüş (THY 8.50)
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Faaliyetler sırasında ve sonunda yaygınlaştırma olarak neler yaptık?

1. Proje faaliyetlerimizin tanıtılması için broşür ve afiş, kitapçık hazırlanmış ilgili kurumlara gönde-
rilmiştir.
2. www.erasmusyenidogan.org isimli 7 Dilde Proje web sitesi oluşturulmuştur. 
3. Projenin daha geniş kitlesine ulaşmak için “Keskin’den Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri Stajı” 
adlı Facebook grubu kurulmuştur.
4. Yeni Doğan Ailelerinin Eğitimi ve Yeni Doğan Sağlığı konularında Etwinning projeleri oluşturul-
muştur.
5. Faaliyete katılmış olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi okullarındaki öğrenci ve öğret-
menlere eğitimler düzenlemişlerdir.
6. Yerel ve ulusal basında proje faaliyetlerimizin tanıtılması sağlanmıştır.
7. İlçelerde bulunan ilgili sağlık personeline eğitimler yapılmış ve kurum ziyaretleri yapılmıştır.
8. Proje tanıtım ofisi kurulara proje standı oluşturulmuştur.
9. Avrupa Birliği, Ulusal Ajans ve proje logolu Şapka, kupa bardak, kalem vb. proje hediyeleri hazır-
lanmıştır. 
10. Kırıkkale Üniversitesi ile protokol imzalanarak ve öğrencilerimize akademik personel tarafından 
seminer verilmiştir. 
11. İlçe, il, bölge ve ülkemizin tarihi, kültürel özelliklerinin tanıtıldığı bir DVD hareketlilikten önce 
hazırlanarak yurt dışı stajımızda ülke tanıtımız yapılmıştır.
12. Projemizin tüm aşamalarını gösteren bilgi, belge ve resim içerikli bir proje dergisi hazırlanmıştır. 
İlgili kurumlara gönderilmiştir.
13. Okulumuzun ve sosyal ortaklarımızın resmi web sayfalarında projemiz görsel ve işitsel bir şekil-
de tanıtılmıştır.
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YENİDOĞAN SAĞLIĞI
 

11 SORU 11 CEVAP!

Bugünlerde aklından çık-
mayan tek şey, yenidoğan 
bebeğinin sağlığı! Yeterince 
beslendi mi? İshal mi oldu? 
Kabız olabilir mi? D vitamini 
alması gerekli mi? Kaç kilo 
almalı? Yoksa sarılık mı? Bir 
türlü peşini bırakmayan bu 
soruları yazımızda derledik.

1. Yenidoğan kabızlığına sık 
rastlanır mı?

Yenidoğan bebeklerin kabız-
lık sorunu pek olmaz. Bebe-
ğin kakasını yapmaya çalışır-
ken ıkınıp sıkılabilir ama bu 
durum onun kabız olduğu an-
lamına gelmez. Ancak daha 
az kaka yaptığını fark ettiysen 
ve kakası sert, top şeklindeyse 
kabız olduğunu düşünmeye 
başlayabilirsin.

2. Yenidoğan kakası nasıl 
olur?

İşte annelerin aklını en çok 
kurcalayan konulardan biri! 
Ayrıntılı bir şekilde açıklıyo-
ruz:
Doğumdan sonraki ilk 48 saat 
içinde koyu kıvamlı ve yapış 
yapış bir kaka ile karşılaşıp 
şaşırabilirsin. Şimdiden uya-
ralım. Mekonyum denilen bu 
dışkının dışarı atılmasından 
sonra bebeğinin kakasının kı-
vamı ve sıklığı neler yediğine 
göre değişecektir.

• Eğer bebeğini anne 
sütüyle besliyorsan kakası 
açık renk, taneli, yumuşak ve 
biraz sulu;
• Mamayla besliyorsan 
biraz daha katı ve ten rengin-
den daha koyu olacaktır.
Kakanın yapısında değişik-
likler olabilir. Kırmızı, siyah 
veya beyazımsı gri renkte ip-
liksi şeritler görmediğin du-
rumda endişelenmene gerek 
yok!
Ayrıca bebeğinin beyazım-
sı açık renk kakası, sindirim 
atıklarını yeterince vücudun-
dan atamadığının göstergesi 
olabileceği için doktoruna 
başvurman gerekebilir.

3. Yenidoğan ishali nasıl belli 
olur?

Bunun en basit şekilde an-
laşılmasının yolu, daha sık 
bez değiştirmeye başlaman 
ve bezinde sulu kaka fark et-
mendir. Ancak bu iki belirtiye 
ek olarak bebeğin kusmaya 
da başladıysa, o zaman ishali 
daha ağır bir şekilde geçirece-
ğini söyleyebiliriz. Ayrıca aşa-
ğıda sıraladığımız durumlar 
da ishalin göstergesi olabilir:
• Ateşinin yükselmesi,
• Ağzının kuruması,
• Kakasında kan olma-
sı,
• Önceki zamanlara kı-
yasla az çiş yapması.

4. Yenidoğanda D vitaminine 
ne zaman başlanır?

6 aydan küçük bebeklerin gü-
neşe maruz kalması tavsiye 
edilmez. Bu yüzden kemikle-
rin güçlenmesi ile kalsiyum 
ve fosforu absorbe edebilme-
si için D vitamini takviyesi 
gerekebilir. Hatta bebeğinin 
sadece anne sütüyle beslen-
diği durumda D vitaminine 
doğumdan hemen sonra baş-
laman önerilir.
1 yaşına kadar devam edil-
mesi önerilen bu süreç, bebe-
ğin ek gıda almaya başladığı 
durumda kesilebilir. Tabii D 
vitaminine başlamadan önce 
doktorunla görüşüp gerekli 
bilgileri alman iyi olur.
5. Yenidoğan bebeğe ne 
kadar mama verilmeli?

İlk birkaç hafta içinde be-
beğin her beslenmede 30 ila 
85 gram arası mama alır. 
Zaman geçtikçe ise bu mik-
tar artar.
Genellikle ilk ay içinde 
günde 8 ila 12 kez beslen-
mesi gerekir. Yani her 2-3 
saat aralığında 1 kez mama 
vermelisin.
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6. Yenidoğan bebeklerde 
neden sarılık olur?

Fizyolojik sarılığın sebepleri 
arasında;
• Erken doğum,
• Anne sütü ile beslen-
me sayılabilir.
Patolojik sarılık nedenleri 
ise;
• Kan uyuşmazlığı,
• Kalıtsal kan ve kara-
ciğer hastalıkları,
• Karaciğerin bilirubi-
ni işleme konusundaki ye-
tersizliğidir.
Bu arada bilirubin kana 
kırmızı rengini veren hüc-
relerin parçalanmasıyla or-
taya çıkan turuncu renkli 
bir maddedir. Hemoglobin 
zarar gördüğünde bu durum 
ortaya çıkar ve bebeğinin 
karaciğeri bu sorunu düzel-
tebilecek kapasiteye henüz 
ulaşmadığı için sarılık olma-
sı kolaylaşır.

7. Yenidoğan bebek 1 ayda 
kaç kilo alır?

Muhtemelen bebeğin do-
ğumdan sonra kilo kaybetti! 
Bu durumda sen de yeterin-
ce beslenip beslenemediği-
ne dair endişeler duymaya 
başladın. Ancak korkulacak 
bir şey yok! Her bebek do-
ğumdan sonra kilo kaybe-
der, ilk iki haftanın sonunda 
ise doğum kilosuna yeniden 
ulaşır.

Bu yüzden 1 ayın sonunda 
kilosunda büyük bir deği-
şim olacağını düşünmemeni 
öneririz. 1 ayın sonunda be-
beğinin alabileceği kilo 600 
gram ile 1 kilogram arasın-
da değişebilir.

8. Yenidoğan bebeklerde 
neden gaz olur?

Bebeğinde gaz olmasının en 
büyük nedeni hareketsizlik-
tir. Yani bebeğin büyüdükçe, 
özellikle 4. ayından itiba-
ren bu gazın geçtiğini fark 
edeceksin. Çünkü bebeğin 
sağa-sola dönmeye başlaya-
cak.
Bir de ipucu: Geçmiş dö-
nemlerde bebeklerin salın-
cak ya da beşikte yatmaları 
sebebiyle gaz problemlerine 
daha az rastladıkları bilinir. 
Eğer henüz bir yatak alma-
dıysan, bu bilgiyi aklında 
bulundurmanı öneririz.

9. Yenidoğan bebek aşı tak-
viminde neler bulunur?

Bu dönemde bebeğinin ol-
ması gereken 5 aşı bulunur. 
Bunlardan biri, doğumun 
hemen ardından olması ge-
reken hepatit B aşısıdır. İlk 
ayın sonunda ise bu aşının 
2. dozu uygulanır. Aynı dö-
nemde rotavirüs, pnömokok 
aşıları da yapılır.
Ayrıca çocuk felci olarak bil-
diğimiz hastalıktan korun-
mak için IPV aşısı ve difteri, 

tetanos ile boğmaca hastalı-
ğına karşı koruma sağlayan 
DTaP aşısının zamanı da 
yine bu döneme denk gelir.

10. Yenidoğan tarama test-
leri ne zaman yapılır?

Doğumun hemen ardından 
testler yapılır. Hastaneden 
ayrılmadan önce bebeği-
nin genellikle topuğundan 
kan alınır ve laboratuvara 
gönderilerek incelenir. Bu 
incelemenin sonucunda ise 
önemli bir genetik rahatsız-
lığın olup olmadığı teşhis 
edilir.
Doğumdan sonra hemen 
kan örneği alınmamışsa do-
ğumdan sonraki ilk 7 gün 
içinde de aynı işlemi yaptıra-
bileceğini söyleyelim. 

11. Yenidoğan bebek ne za-
man sünnet edilir?

Sünnet, genellikle doğum 
sonrası hastaneden taburcu 
edilmeden hemen önce bazen 
de ayakta tedavi esnasında 
yapılabilir. Doğumdan sonra 
en az 12 saat geçmesi gerekir 
ve 10 dakika gibi kısa bir süre 
sonunda işlem tamamlanır.



       . KADIR DOĞRU (KOORDINATÖR):

 
 Belki bir daha bu imkanı bularak yurt dışına çıkamayacak öğren-

       . MURAT ULUGÜLER (ÖĞRETMEN):

 
 Bu proje benim iki farklı ülke arasındaki sağlıkla ilgili uygulama-

      . MEHMET SERT DEMIR (ÖĞRETMEN):  

 
 Ülkemizin çoğu yerinde bir çok projeler oluyor ve bu etkinlikler 

-

-

-

.KÜBRA NUR OMAY :
 

 Özgürlük kalesine çıkıp Macaristan manzarasını izlemek ve ak-
şamları Tuna nehrinin kıyısına gidip çimlerin üstüne oturup sohbet etmek 
çok güzeldi.Staj eğitimi görürken eğitim veren hemşireler hepimizi bașarılı 
bulmușlardı. Okullarına gitmiștik. Herkesin kendine ait oyuncak bebekleri 
vardı ve herkes kendi bebeginin bakımını yapıp ilgileniyorladı. Her çeşit 
malzeme vardı. Avrupada staj eğitimi görmemizi sağlayan emeği geçen her-
kese özellikle öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.

      

MACARİSTAN ÖĞRENCİ/ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
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      -FATMANUR KARAKOÇ:

 
 Macaristan’da imkanlar çok iyi. Ben en çok trafik kurallarını be-

      .ZEYNEP ATEŞ:                                                           

 
 

      .KADER DEMIR:
 

 Macaristan hayatımda geçirdiğim en güzel deneyim, en eğlenceli 

  .HAFSA NUR AKÇA:

 
 

      .PAKIZE ALTUNDAL:
 

 Macaristan Türkiye’ye göre daha disiplinli , daha kurallı bir ülke 

-
-

-
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  .

 -
ti eski yapıtlara ve tarihlerine çok önem veriyorlar. Gezdiğimiz yerlerde de 

        .MAIDE SULTAN TÜNEL:

 
 Kütlürel ve mesleki yönden Macaristan bana çok şey kattı.Sadece 

         .RABIA KAYIR:
 

 Bu proje ülkemiz ve Macaristan arasındaki mesleki, kültürel, dinsel 

       .ALEYNA AVCI:

 
 

      .FADIME AKTÜRK:

 
 -

-

      .ELIF NUR BULUÇ:
 

  Lise hayatımın en güzel anılarını orada yaşadım. Anı yaşayıp, her 
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        .DILARA KAYALI:

Her şeyiyle güzel geçen bu rasmus projesinde benim en dikkatimi çe-
ken olay Macaristan’da aile bağlarını güçlendirmek için bebek kordonunu 

.SEMA AKYÜZ:

 
uçak deneyimim olmasına rağmen çok korkmamıştım. Sonunda Macaris-

.HÜLYA YENICE:          

 
 Macaristan’a giderek yurt dışına gitmenin nasıl olduğunu ve 

      .SEMINE N. CEYHAN:

 
 Macaristan ‘da ki staj gördüğümüz  BVHSZC KANİZSAY DO-
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       .

   Macaristan hayatımdaki en güzel deneyimlerden biriydi.Orada 
insanların birbirlerine olan sabri ve hoşgörüsu beni çok etkiledi.
Mimari yapılarının hala duruyor olması ve onları korumalari ta-
rihe verdikleri önemi kanıtlıyordu.Seminer gördüğümüz zamanda 
dillerin bir önemi olmadığını ve ıyiki sağlıkta ortak bir dilde eğitim 
aldigimizin ne kadar doğru bir şey olduğunu anladım.Turklerin Ma-
caristan’a sık sık geliyor olması ve bizden başka Türklerin de orada 
olması beni mutlu etti.Macaristan’da insanlara verilen değerin çok 
fazla olduğunu anladım.Yasam koşulları, çevreye verilen değer her 
şey insanların daha güzel bir yerde yaşamaları içindi.Macaristan’da 
bir insan olarak değerli olduğumu hissettim.Ve Macaristan’a iyiki 
gelmişim dedim.Haftasonu yapılmış olan Slovakya ve Avustural-
ya’daki gezilerde tarihi ve kültürel anlamda çok güzel bilgiler edin-
dim. İnsanların birbirlerine olan saygı ve nezaketlerini bu kadar 

beklemiyordum. Herhangi bir alışveriş mağazasına gittiğimizde İngilizce konuşuyorduk. İngilizceyi çok iyi konuşama-
sakta bizi anlıyorlardı. Macaristan’da son hafta okullarını görme şansımız oldu. Okulları güzeldi ama bizim okulları-
mızda öğretmene verilen değerin daha fazla olduğunu anladım. Ayrıca orada hemşire bölümünde okuyan öğrenciler 
bize eşlik etti. Onların her birinin bir oyuncak bebeği vardı ve onları istediği gibi giydirip istedikleri adı verebiliyor-
lardı. En çok da bu oyuncak bebeklerin bizim okulda da yer almasını bebeklere istediğimiz isimlerimizi koyup onları 
giydire bilmeyi isterdim. Burada önemli olan yaptığımız işin ya da yapacağımız için daha çok sahiplenici olmasıydı. 
Daha birçok güzel etkinlikler yaptık. Orada bir arkadaş grubundan çok bir aile gibiydik. Son hafta belirli saatlerde 
Macarca ve İngilizce dil eğitimi aldık. Macaristan’dan çıkardığım en önemli olay ya da yargı” hepimiz insanız” oldu. 
İhtiyaçlarımız ,gereksinimlerimiz, yaşama şartlarımız ya da kalitemizi belirleyen durumlar farklılık gösterse de insanız 
sonuçta diyebildim.Dunyanin neresinde olursak olalım insanız. Hepimizin hayalleri var. Erasmus projesiyle yurtdı-
şına gitmek benim için bir hayaldi. Projeyi ilk duyduğumda acaba gidebilir miyim? dedim. Ama anladimki çaba sarf 
edilen ve emek harcanan her şey başarılabilir...

      .MÜKREMIN DEMIR:

 İnsanın birçok kendini geliştirme yolu vardır. Bunlardan biri de farklı kültürler tanımaktır. Bende Erasmus 
projesi kapsamında böyle bir şansa sahip oldum.
      21  günlük bir anılar silsilesiydi. Başkenti Budapeşte’de bulunduğumuz için mi bilemem lakin çok düzenli 
bir ulaşım sistemleri vardı. Yolları dar olmasına rağmen aşırı trafik tıkanıklığına rastlamadım. İnsanlar genellikle 
toplu taşıma araçlarını kullanıyordu. Şehirdeki tarihi dokuyu sokaklarda, caddelerde gezerken yeterince hissediyor-
sun. Özellikle geceleri yapılara yapılan turuncu ışıklandırma çok güzel manzaralar oluşturuyor. Şehrin bir de adası 
var, insanın vakit geçirebileceği güzel bir alan. İnsanlar sakin ve rahat. Geçirdiğim 3 hafta içerisinde bir kavga ve 
gürültüye şahit olmadım. İnsanların trafik kurallarına uyması ayrı bir artısı şehrin. Trafikle ilgili yaşadığım bana 
ilginç gelen bir anıyı anlatayım. Bir gün arkadaşım ve ben 
yaya geçidinde bizim için yeşil ışığın yanmasını beklerken 
bir köpek koşarak arkamızdan geliyordu ve yaya geçidinin 
başlangıcındaki kaldırıma gelince durdu ve yayalar için yeşil 
ışık yanana kadar bekleyişini sürdürdü. Ve yayaları harekete 
geçiren yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yoluna devam etti. 
Ben bu durumdan hayvanın eğitimini gördüm. Macaristan 
sokaklarında sokak hayvanına rastlamanız çok zor çünkü 
genellikle herkesin bir evcil hayvanı var. Macaristan/Buda-
peşte kısaca böyleydi. Eğitim açısından bana ilerde olumlu 
katkıları olacağını düşünüyorum.      
 Macaristan’da bizle aynı mesleği yani sağlık sektö-
ründen insanları tanımak mesleklerdeki kültür değişiminin 
sektörü nasıl etkileyeceğini bana gösterdi. Her açıdan güzel 
bir deneyimdi. İlerde  fırsat bulduğumda farklı ülkelere git-
me arzumu daha da artıran bir Erasmus projesiydi.
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AVRUPA HATIRASI 

 BUDAPEŞTE,  Macaris-
tan’ın başkenti. Berlin’den 
sonra Orta Avrupa’nın en 
büyük ikinci şehri olup, Ma-

caristan nüfusunun beşte biri de burada yaşa-
maktadır. Nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Orta 
Macaristan’ın kuzeyinde, Tuna Irmağı üzerin-
dedir. Irmağın batı (sağ) kıyısındaki Buda, doğu 
(sol) kıyısındaki Peşte ve Buda’nın kuzeyindeki 
Obuda şehirlerinin 1873’te birleşmesiyle Buda-
peşte ismini almıştır. 

 Kanuni Sultan Süleyman tarafından ilk olarak  526’da fethedilen Budin ve Peşte, bir buçuk 
asırlık bir Türk hakimiyetinden sonra 1686’da elden çıkmıştı. Türk idaresi sırasında, Karadeniz üze-
rinden Tuna yoluyla İstanbul’dan nispeten kolay ulaşılan bir beylerbeyilik merkezi olduğundan ko-
layca Türkleşmişti. Ticaret yollarının birleştiği bir yerde bulunan Budin ve Peşte, bir taraftan zengin 
bir ticaret şehri görünümü alırken, burada kurulan çeşitli vakıflar bu Orta Avrupa şehrine bir Osmanlı 
yerleşim merkezi manzarası vermişti. 1662 yılında burayı ziyaret eden Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
mesi’nde Budin ve Peşte’nin etraflı bir tasviri bulunmaktadır. 

 Evliya Çelebi, Buda’da 25 cami, 47 mescit, 12 medre-
se, 16 mektep, 2 hamam, 8 kaplıca, 9 han, 1 saat kulesi 
ve 1 bedesten bulunduğunu bildirmektedir. Bunların çoğu 
bugün ayakta değildir.Sokullu Mustafa Paşanın yaptırdığı 
Mustafa Paşa Camii ve Türbesinin Mimar Sinan’ın eseri 
olduğu bilinmektedir. 

 Budapeşte, Macaristan’ın siyaset, fikir ve iktisat merke-
zidir. Tuna kıyısında büyük bir liman ve Avrupa’nın kav-
şak noktalarından biri olmuştur. Tarihi gelişimin verdiği 
birikim sonucu nüfusun yarısı hizmetler sektöründe diğer 
kesimi de sermaye ve sanayi alanındadır. 

 Budapeşte coğrafi konumu, tarihi eserleri ve diğer çekicilikleri ile Avrupa’nın en güzel şe-
hirlerinden biridir. Şehir Tuna’nın sağ (Buda) ve sol (Peşte) kıyısı şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. 
Tuna’nın sol kıyısında Buda şatosunun çevresinde, parklarla süslü modern caddeler ve tarihi semtler 
uzanır. Şehrin beyni ve büyük semtler ise Tuna’nın sağ kıyısındaki ovadadır. 

 Eskiden ekonominin merkezi Buda iken 19. yüzyıldan sonra ticaret etkinlikleri Peşte’ye kay-
mıştır. Büyük bankalar, ülkedeki yabancı şirketlerin çoğu ve en güzel mağazalar Peşte’nin Belvaros 
semtindedir. 
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 Budapeşte temel sanayi (termik santral, çelik ve boru fabrikaları, petrokimya, yapı sanayileri) 
ve tüketim sanayisi (un fabrikaları, hazır giyim, kereste, kağıt, matbaacılık, ilaç, kozmetik sanayileri) 
merkezidir. Ayrıca Comecon çerçevesi içinde, makinalar ve elektrikli makinalar (takım tezgahları, 
kamyonlar, demiryolu gereçleri, telefon santralleri, elektronik cihazlar) yapımı da önemli seviyelere 
ulaşmıştır. 

 İkinci Dünya Savaşında Budapeşte büyük bir hasar görmüştü. Fabrikaların ve meskenlerin 
neredeyse tamamı ya yıkıldı veya hasar gördü. Bütün köprüler yıkıldığı için ulaşım da durmuştu. 
1945’te Sovyet orduları Budapeşte’ye girdiğinde nüfus dörtte biri kadar azalmıştı. Şehrin inşası yıl-
lar sürdü. 1950’de çevredeki köy ve ilçelerin katılmasıyla genişletildi. Sanayileşme tekrar başladı 
ancak çevre il ve ilçelere yayılması için de tedbirler alındı. Şehrin Tuna üzerinde her zaman önemli 
bir kavşak noktası olması, sanayileşme öncesinde yapılan merkezi demiryolları ve Macaristan’a da-
ğılan yolların merkezinde bulunması Budapeşte’nin gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. 
1970’lerde şehiriçi trafiğinin rahatlatılmasında önemli rol oynayan metro sistemi kuruldu. Temizliği, 
hızlı ve ucuz olmasıyla Budapeşte metrosu şehrin özelliklerindendir. Macaristan’ın en iyi okulları, 
Macar Bilimler Akademisi ve araştırma enstitüleri Budapeşte’dedir.
 
           Rabia KAYIR        Dilara KAYALI  
12-A HEMŞİRE YARDIMCILIĞI        12-B EBE YARDIMCILIĞI
 Budapeşte’de Büyük Macaristan Ovasının sert kara iklimi ile Transtuna’nın bol yağışlı ikli-
mi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Hava sıcaklığı en sıcak ay olan Temmuz’da ortalama 22°C 

ve en soğuk ay olan Ocak’ta ise ortalama -1°C’dir. 
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MACARİSTAN’DA YENİDOĞAN BAKIMI

 Bugün Macaristan’da sağlık hizmetlerinin en önemli kısımlarından biri kadınlara ha-
milelik döneminde sunulan sağlık ve kontrol hizmetleridir. Ebelik ve Bebek Bakım Hizmet-
leri Koruyucu uzmanları Macaristan’daki tüm hamilelik vakalarını izler, annenin durumunu 
sürekli kayıt altında tutar ve doğumun ardından da bebeklerle ilgili bu kontrolleri sürdürürler.  

 Elbette Ebelik ve Bebek Bakım Hizmetleri koruyucu uzmanları çocuk doktorlarıyla 
birlikte, çalışırlar, ancak doğumdan sonra da bebeğin psikolojik ve sosyal olarak uygun bir 
ortamda gelişip gelişmediğine karar verenler Bakım Hizmetleri uzmanlarıdır.

 Bebek Bakım Hizmetleri uzmanları bugün üniversite ve yüksek okul mezunudurlar. 
Bebek bakım uzmanlarının işlevi bugün geri kalmış bölgelerde, şehirlerden uzak köylerde 
hala çok önemlidir.

 Peki, ama bu sağlık sistemi nasıl doğdu?

 Bebek bakıcılarının ve ebelerin anne ve bebek sağlığı ile ilgili olarak taşıdıkları hayati 
önem XX. yüzyılın başlarında tıpta hastalıkları önceden engellemeye yönelik çalışmalarının 
artmasıyla birlikte fark edildi.
 Ama bundan daha önce önemli bir gelişme daha olmuştu. Bu Macar Doktor Sem-
melweis’in 1850’de doğumdan sonra görülen anne ölümleri ve doğumhanelerdeki sterilizas-
yon arasındaki bağlantıyı fark etmesiydi. O yıllarda Macar bilim insanının bu keşfi çok kabul 
görmedi. Tıp dünyası Macar doktoru camiadan uzaklaştırmaya da çalıştı. Ancak Semmelwe-
is’in bu büyük keşfi 20-30 yıl içinde sağlık alanında yeni çığır açmıştı.
 Bebek koruyucu uzmanı kavramı ilk olarak kadın doğum profesörü Vilmos Tauffer 
(1851-1934) tarafından kullanılmıştır. Modern kadın doğum tedavi ve uygulama yöntemleri 
hep onun adıyla anılır. Kendisi sadece bu alanda doktorlar için ihtisas alanı açmakla kalma-
mış aynı zamanda modern ebe eğitimini de Macaristan’da başlat-
mıştır.

 O yıllar anne ve bebek sağlığının, ayrı bir bilim dalı ola-
rak ele alınmasının ne kadar önemli olduğunun fark edildiği yıl-
lardı. Macaristan’da anne ve bebek sağlığı üzerine ilk kurum 
1915 yılında Ulusal Stefánia Birliği adıyla kurulmuştu. Adını 
Belçika Kraliçesinden alan bu Vakfın amacı bebek ölümleriyle 
mücadele etmekti. Bebek ölüm oranları o yıllarda maalesef çok 
yüksekti. Budapeşte’de doğan her yüz bebekten 15’i hayatını 
kaybediyordu.  Bu oran taşrada ise % 25’e ulaşıyordu.
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Macar Anne ve Bebek Bakım Hizmetlerinin kurulması ise 
Rockefeller Vakfı’nın desteğiyle ünlü doktorlardan Béla Jo-
han’ın (1889-1983) çabalarının sonucudur. Ünlü doktor daha 
sonra kendisinin genel müdür olarak çalıştığı Ulusal Sağlık 
Merkezini kurmuş ve bebek bakım hizmetlerinin de temelini 
atmıştır.  Dr Johan Béla aynı zamanda Macaristan’da ilk kez 
antibiyotik tedavi uygulamasını başlatan kişidir de.
 
 Macaristan’da anne ve çocuk sağlığı üzerine hizmet veren 

tek kurum Ulusal Stefánia Birliği değildi. 1930’lu yıllarda bu alanda faaliyet gösteren 
Yeşil Haç adında bir kurum daha vardı. Çalışanlarının üniforma giydiği ve kollarında 
yeşil bir bant taşıdığı kurumun uzmanları anne ve çocuk sağlığının yanı sıra okullarda 
sağlık, veremle ve cinsel hastalıklarla mücadele, 
yaşlılara evde bakım gibi konularla da ilgileniyor-
du.

 1951’de kurulan sağlık bakanlığı bu hizmetle-
ri merkezi devlet hizmeti haline getirdi. Hem tedavi 
ve hem de hastalıkları önleme faaliyetleri artık tek bir 
merkezden yürütülür hale geldi.

 1951’de itibaren her mahalle doktorunun ya-
nında bir de anne ve bebek bakım uzmanı çalışmaya 
başladı.  Daha sonra ise ayrıca kurulan Anne ve Be-
bek Bakım merkezlerine ebelik hizmetleri ve uzman-
ları da dahil edildi.

 İşte tüm bu faaliyetlerin bir sonucu olarak Ma-
caristan Avrupa’da bebek ölümlerinin en az olduğu 
ülkelerinden biri haline geldi.

Kaynak: Macaristan Ankara Büyükelçiliğinin deste-
ğiyle hazırlanmıştır.
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,ZİYARET ETTİĞİMİZ KURUMLARDAN BİR KAÇI
BETHESDA CHİLDREN HOSPİTAL (BETHESDA ÇOCUK HASTANESİ) 

 Ünlü pop yıldızı Michael 
Jackson, unutulmaz son 
ziyaretini, 1994 yılında o 
zaman 4 yaşında ve kara-

ciğer hastası olan, Bela Farkas isminde Macar 
ailesinin  sevimli çocuğunun tedavi masrafları 
için Bethesda Children Hospital’e yap-
mıştır.

 Doktorların bir kaç ay ömür biçtikla-
ri Bel Farkas’ın oğlunun amaliyat masrafları 
için gerekli olan 50 milyon forint toplanır ve 
çocuğun hayatı kurtulur.  Michael Jackson, 
Béla Farkas’ın, oğlunu sanki kendi öz oğlu 
gibi sahiplenerek tedavi ettirmiştir. Aynı za-
manda Michael Jackson, küçük çocuğun ko-
ruyucu aileliğini de üstlenmştir.

Biliyor muydunuz?
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BETHESDA CHİLDREN HOSPİTAL

 Bethesda Children Hospital, Macaris-
tan’in Budapeşte şehrinde faaliyet gösteren bir 
devlet hastanesidir.Hastane bünyesinde Çocuk, 
Acil Servis, Dahiliye, Cerrahi, Doğum merkezi 
bölümleri mevcuttur.Bütün bölümlerde, yük-
sek teknoloji, çok iyi eğitilmiş ve hassas perso-
nel, hastalara müşteri değil misafir gözüyle ba-
kan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri verme 
konusunda öncü bir kurum olup üst düzey bir 
hastanede olması gerekli tüm fiziki alt yapıya 
sahip bir kurumdur. 

 
 Avrupa’nın özellikle Macaristan’a komşu 
ülkelerinden bu hastanenin hizmetlerinden yarar-
lanmak isteyen birçok kişi Budapeşte’ye gelmek-
tedir. Bethesda Gyermekkórház Hastanesi en ileri 
teknolojiyi takip etmekte ve teşhis ve tedavilerin-
de kullanmaktadır.Hastanede 54 doktor ve hemşi-
re çalışmaktadır. Aktif  120 yatak sayısı , 9 yoğun 
bakım, 6 acil servis (SBO2),  25 rehabilitasyon, 
5 kronik bölümü vardır. Her yıl,ortalama 8- 9000 
çocuk yatarak  110-120.000  çocuk ayakta  tedavi 
edilmektedir.

 Kurum birçok uluslararası sağlık akreditasyo-
nuna sahiptir. Yapılan değerlendirmelerde bir-
çok kez kalite konusunda akreditasyon belgesi 
almıştır. Özellikle ameliyathanelerinin hijyenik 
oluşu ve personelinin güler yüzlülüğü ile bilin-
mektedir.

 Bethesda Gyermekkórház Hastanesi işinin mer-
kezine hasta misafirlerini koyan, çok seçkin bir 
doktor kadrosuyla çalışan, en son teknolojik tıb-
bi aletleri kullanan bir kurumdur.  
Ayrıca tıbbi ürünlerin geliştirilmesi konusun-
da yapılan AR-GE çalışmalarına katılmaktadır. 

Ayrıca uluslararası alanda yine bir çok kurum ve 
kuruluşla işbirliği yapmakta ve üyelikleri bulun-
maktadır. Örneğin; Dünya Ağrı Klinikleri Birliği 
(WIP) üyesidir.

 Sağlık hizmetleri alanında bebek ve çocuk 
hemşiresi, hemşire yardımcısı, diyetisyen, fizyo-
terapist, doktor ve psikologlara,sosyal alanlarda 
da sosyal hizmet uzmanı, psiko eğitimci ve sosyal 
pedagoglara eğitim hizmeti sunmaktadır.
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BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképzö Iskolája/ Healthcare 
Vocational School: (Sağlık Meslek Lisesi)

 Okulumuz Kanizsay 
Dorottya Sağlık Meslek 
Lisesi, misyonu müfreda-
tında belirtildiği gibi lise 
öğrencilerini gelecek nesil 
hemşireler, sosyal bakıcılar, 
yardımcılar, ambulans per-
soneli, masör terapistleri ve 
ışın terapisi uzmanları ye-
tiştirmek amacındadır.
           
 Okulumuz eğitim öğreti-
me yaklaşık 900 öğrenci ile 
Budapeşte’nin kuzeyinde 
bulunan New Pest bölge-
sinde başladı. 1975’te oku-
lun profili gelişmekte olan 
şehrin profesyonel persone-
le olan ihtiyacından dolayı 
genel liseden sağlık mes-
lek lisesine dönüştürüldü. 
Macar eğitim sistemindeki 
derin yapısal reformları ta-
kip ederek Budapeşte Şehir 
Konseyi bünyesinden alına-
rak Budapeşte Mesleki Eği-
tim Merkezi’ne bağlanmış-
tır. 
           Şu anda okulumuzda 
50 öğretmen ve eğitmen ve 
500 öğrencisi vardır. Yetiş-
kinler ve mezuniyet sonrası 
gençler için akşam dersleri 

verilmektedir. Öğrencilerimizin bölgesel ve ulusal yarışmalarda aldıkları sonuçlara bakılırsa Kaniz-
say Dorottya Sağlık Meslek Lisesi’nin Budapeşte’de alanında en iyi beşeri profesyonel eğitimi ver-
diğini gururla söyleyebiliriz. 

          Okulumuz çok eski bir tarihe sahip olup görev yaptığı tüm zamanlarda Budapeşte’nin ve Ma-
caristan’ın en kaliteli eğitimini veren okullardan biri olmuştur. Özellikle meslek lisesine dönüştükten 
sonra sağlık alanında en çok tercih edilen kuruluş haline gelmiştir. 
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PROJE TANITIM VE YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

 Erasmus+ Mesleki Eği-
tim Hareketlilik Faaliyeti Baş-
langıç Toplantısı 28 Kasım 
2017 tarihinde Ulusal Ajans 
Ankara´da yapılmıştır. Toplan-
tıya okul müdürümüz Harun 
BAKÇEPINAR katılmıştır.

PROJE LOGO SEÇİM YARIŞMA SONUCU

 Proje Logosu 249 katılımcının 
katıldığı anketle sonuçlanmıştır. Logo 
Yarışmasında öğrenci ve öğretmenleri-
mizin yoğun çalışması ile oluşturdukları 

9 logodan ön eleme ile 5 logo seçilmiş. Bu 
logolar için anket düzenlenmiştir. Anket 287 
kişiye uygulanmış olup geçerli 249 ankete 
katılmış ve  4 numaralı logo seçilmiştir.
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PROJE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ-1

 10 Kasım 2017 Cuma Günü okulumuz konferans 
salonunda 2017-1-TR01-KA102-042739  proje nu-
maralı Yenidoğan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri İsim-
li Erasmus projemizin öğrenci bilgilendirme semine-
ri Müdür Yardımcımız ve Proje koordinatörü Kadir 

DOĞRU ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biri-
mi öğretmenimiz Hamide DEMİRLENDİ tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

  
İLÇE KAYMAKAMI MUAMMER KEN’İN 

PROJE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

 İlçe Kaymakamımız Sayın Muammer KÖKEN, 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan KÖKREK 
ile beraber okulumuzu ziyaret ederek okul binası 
ve sınıfları gezdiler. Ayrıca Avrupa birliği proje-
miz hakkında bilgi aldılar. Kaymakamımız ba-
şarılı proje için emek veren okul yöneticilerine 
ve öğretmenlere teşekkür etti. Bu tarz projelerle 
öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişeceğini, 
farklı kültürleri tanıma imkânlarının olacağı, dil 
becerilerinin gelişeceği ve hayat boyu gelişme-
ye öğrenmeye istekli hale geleceklerini söyledi.   
Kaymakam KÖKEN,  “Üniversite kazanmak 
için öncelikle ne olmak istediğinizi belirlemeniz 
gerek. Başarının anahtarı hedefleri doğru belirle-

mektir. Üniversite sırf diploma  için okunmamalı, hedeflerinize ulaşmada bir araç olarak düşünülmeli. 
Belirli bir plan ve program dahilinde , hedefe odaklanarak  azim ederek  çalışmanız gerek. Biz ida-
reciler olarak sizlerin üniversite hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yaparız, siz yeter ki 
azim edin çalışın” dedi. Güzel intiblarla ayrılan Kaymakamız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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SEÇİM KRİTERLERİ BELİRLEME TOPLANTISI

 Proje Koordinatörü ve müdür yardımcımız Kadir DOĞRU Proje hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu. Buna göre 01.11.2017 tarihi itibari ile hibenin okulumuz tarafından imzalanarak 
ulusal ajansa gönderildiğini belirtti. 
 Katılımcı seçiminden önce aday katılımcılarımıza yönelik ilçe milli eğitim müdürlüğünden 
görevlendirilecek 2 ingilizce öğretmeni  ve okulumuz İngilizce öğretmeni olmak üzere 3 kişilik 
komisyonun hazırlayacağı temel düzeyde İngilizce sınavı, aday katılımcıların dil yeterliliklerinin 
tespiti amacı ile yapılacaktır. Dil sınavı katılımcılar için baraj sınavı olacaktır.   
 Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve katılımcı seçim kriterleri okul duyuru panoları, dijital duyu-
ru ekranı ve okul web sayfasında yayınlanarak öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirilecektir. 
 Hazırlamış olduğumuz bu form-
larda yukarıda belirtilen şartları taşıyan 
katılımcılar için, katılımcı seçim kriterle-
rin etki düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.
      Öğrenciler İçin:
 1. Ekonomik Durum: %30
2. Genel Not Ortalaması: %20
3. Dil Sınavı: %20
4. Devamsızlık: %10
5. Okul Etkinliklerine Katılım Sayısı: %10
6. Seyahat imkânları: %10 

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ABDUÜLLAH ÖZTÜRK’ÜN 
PROJE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

 Kırıkkale Milltetvekilimiz Abdullah ÖZTÜRK, Keskin İlçe Belediye Başkanımız Dede 
YILDIRIM ve Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan KÖKREK yeni okul binamızı gezmek 
ve Yeni Doğan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri AB Stajı isimli projemiz hakkında bilgi almak üzere 
okulumuzu ziyaret etmişlerdir. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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1.ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
  

 10 Kasım 2017 Cuma Günü okulumuz konfe-
rans salonunda 2017-1-TR01-KA102-042739  proje 
numaralı Yenidoğan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri 
İsimli Erasmus projemizin 2.öğrenci bilgilendirme 
semineri Müdür Yardımcımız ve Proje koordinatörü 
Kadir DOĞRU  tarafından Proje Ofisinde proje ha-
reketlilik faaliyetlerine katılabilecek durumda olan 
11/B sınıfına yönelik Proje Bilgilendirme Toplantısı 
gerçekleştirildi.

İNGİLİZCE BARAJ SINAVI

 Erasmus projemizin öğrenci seçimlerine yöne-
lik İngilizce baraj sınavı  21.11.2017 Salı günü oku-
lumuz konferans salonu ve 11-A sınıfında, İngilizce 
Öğretmenleri Sema AVCI, Tuğçe YAĞBASAN, Hacı 
SÜMER ve Müdür Yardımcımız ve Proje koordinatö-
rü Kadir DOĞRU  tarafından, oluşturulan komisyon 
nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

ÖĞRENCİ SEÇİM KOMİSYONU TOPLANTISI

 Öğrenci Seçim Komisyonumuz 23.11.2017 Tarihinde Müdür  odasında toplanarak, seçim kri-
terleri toplantısında belirlenen kriterlere göre öğrenci seçimini yapmışlardır.
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PROJE-AFİŞİ-1

PROJE AFİŞİ-2
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VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 
 
 
 

 
 
      

 30.11.2017 tarihinde okulumuz konferans salonunda Okul Müdürümüz sayın Harun BAK-
ÇEPINAR ve Müdür Yardımcımız Kadir DOĞRU tarafından  Erasmus projemizde yurt dışı hare-
ketlilik faaliyetlerine seçilen öğrenci velilerimize yönelik proje bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

İNGİLİZCE DİL KURSU

 Erasmus projemizin öğrenci seçimlerine yö-
nelik İngilizce baraj sınavı  21.11.2017 Salı günü 
okulumuz konferans salonu ve 11-A sınıfında, İn-
gilizce Öğretmenleri Sema AVCI, Tuğçe YAĞBA-
SAN, Hacı SÜMER ve Müdür Yardımcımız ve 
Proje koordinatörü Kadir DOĞRU  tarafından, oluş-
turulan komisyon nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

YENİ DOĞAN AİLLERİN EĞİTİMİ
 Keskin ilçesi köylerinde yeni doğan ailelerinin eğitimi ve psikolojik destek etkinliklerimizden 
5. Eğitimimizi gerçekleştirdik.
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FACEBOOK PROJE GRUBU

 Projemizin daha geniş kitlelere yaygınlaştırılma-
sı amacı ile Keskin’den Macaristan’a Sağlık Meslek Li-
sesi Öğrencilerinin Stajı isimli FACEBOOK GRUBU 
oluşturulmuştur. Grupta bulanan üye sayısı 280’tir. 
Proje süresince oluşturulan bu grupta projenin tanı-
tımı, amacı, stratejisi, hedefleri,hareketlilik faaliyetleri 
ile ilgili tüm bilgiler paylaşılmıştır.

PROJEMİZ ETWİNNİNGTE

 Başarı ile uyguladığımız projemiz Etwin-
ning platformunda da faaliyetlerine başlamıştır. 
Bu kapsamda Yeni Doğan Ailelerin Eğitimi ve 
Yeni Doğan Saşığı ve Bakım Hizmetleri isimli iki   
proje başlatılmış olup, hareketliliğe katılacak olan 
personellerimizin kayıtları yapılmış ve twinspase 
uygulamasından çeşitli etkinlikler yapılmıştır.
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PROJE BROŞÜRÜ 
 
2017-1-TR01-KA102-042739 Proje Numaralı YENİ DOĞAN SAĞLIĞI VE BAKIM HİZMETLE-
Rİ AB STAJI projemizim broşürü basılmıştır.
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL GÖRÜŞMESİ

                                                                    
 2017-1-TR01-KA102-042739 Proje Nu-
maralı YENİ DOĞAN SAĞLIĞI VE BAKIM 
HİZMETLERİ AB STAJI Projesi kapsamında 
Okul Müdürümüz Harun BAKÇEPINAR, Kırık-
kale Üniversitesi Yeni Doğan Ana Bilim Dalı bö-
lüm başkanı Sayın Profesör Doktor Didem Alie-
fendioğlu ile görüşme gerçekleştirmiş ve protokol 
konusunda anlaşılmıştır.

HAREKETLİLİK ÖNCESİ KESKİN BELEDİYE BAŞKANI
 DEDE YILDIRIM ZİYARET
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HAREKETLİLİK ÖNCESİ BİLGİLİLENDİR SEMİNERİ

 09.03.2018 tarihinden itibaren 15 Nisan-05 Mayıs 2018 tarihlerinde Macaristan Budapeşte 
de Yeni Doğan Sağlığında staj ve eğitim görecek olan 18 kişilik öğrenci grubumuza Macaristan´ın 
sosyo-ekonomik, kültürel yapısı, pasaport işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği, havaalanında yapılması 
gerekenler ile ilgili seminer ve bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Yeni Doğan derslerimize giren Nazlı 
MUTLU hocamız öğrencilerimize haftada iki saat eğitim vermiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

ERASMUS STAJ EĞİTİM HAZIRLIK PROGRAMI

 Sağlık Alan öğretmenimiz Nazlı MUTLU tarafından hareketliliğe katılacak öğrencilerimize 
yönelik staj eğitim programı uygulamalı olarak yapılmıştır.
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BİLBOARD AFİŞLERİMİZ

 Kırıkkale şehir merkezi, Yahşihan ilçesi ve okulumuzun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü 
Keskin´de, bilboard afişleri asılarak, 15 Nisan 2018 hareketlilik öncesi projemizin tanıtımı ve yay-
gınlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

PROJE HEDİYELERİMİZ

 2 0 1 7 - 1 - T R 0 1 -
KA102-042739 Proje Nu-
maralı YENİ DOĞAN 
SAĞLIĞI VE BAKIM HİZ-
METLERİ AB STAJI Pro-
jesi için, projemize katılan, 
destek veren proje sevdalı-
ları için hazırlamış olduğu-
muz hediyelerimiz. 
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
 

 15 Nisan 2018 Macaristan hareketlilik 
öncesi ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyareti-
mizde bizleri ağırlayan İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Sayın Hasan KÖKREK ve şube mü-
dürlerimize teşekkür ederiz.

HAREKETLİLİK ÖNCESİ KURUM İÇİ 
ZİYAYRETLER

 
 26.03.2018 Pazartesi günü proje kapsa-
mında 15 Nisan-05 Mayıs 2018 tarihlerinde Macaristan Budapeşte’de Yeni Doğan Sağlığında staj ve 
eğitim görecek olan 18 kişilik öğrenci grubumuz ile birlikte kurum içi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.
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HAREKETLİLİK ÖNCESİ KURUM İÇİ STAJIMIZ TAMAMLANDI

2017-1-TR01-KA102-042739 
Proje Numaralı YENİ DOĞAN 
SAĞLIĞI VE BAKIM HİZMET-
LERİ AB STAJI Projesi kapsa-
mında Yeni Doğan hocamız Nazlı 
MUTLU´nun büyük fedakârlık-
larla vermiş olduğu Yeni doğan 
Bebek bakımının uygulamalı an-
latıldığı staj hazırlık programı ba-
şarı ile tamamlanmıştır. Emeği 
geçen Nazlı hanım ve öğrencileri-
mize teşekkür ediyoruz.

HAREKETLİLİK ÖNCESİ KAYMAKAMIMIZ SAYIN 
MUAMMER KÖKEN ZİYARETİ

10.04.2018 Tarihinde İlçe Kaymakamımız Sayın Muammer Köken ile, hazırlayaca-
ğımız proje dergisi için ropörtaj gerçekleştirdik. Ayrıca 15 Nisan´da Erasmus projesi 
kapsamında Budapeşte’ye gidecek öğrencilerimize yönelik kaymakamımızın önerile-
rini dinledik. Ayrıca proje sevdalıları için hazırlamış olduğumuz proje hediyelerimizi 
takdim ettik. Kaymakamlık ziyaretimizden sonra Yeni İlçe Mal Müdürümüz İsmail 
beyi ziyaret ederek hediyesini takdim ettik.
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BASINDA PROJEMİZ
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BUDAPEŞTE BEDHESDA STAJ 1.HAFTA
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AVUSTURYA-SLOVAKYA GEZİMİZ

21.04.2018 Cumartesi günü 18 öğrenci ve 3 öğretmen ile Avusturya Viyana şehrine ve Slovak-
ya Bratislava şehrine 2 rehber eşliğinde gezi düzenlendi.
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BUDAPEŞTE BEDHESDA STAJ 2.HAFTA       
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3.HAFTA KANİZSAY EĞİTİM KURUMU YENİ DOĞAN EĞİTİMİ ve İNGİ-

LİZCE/MACARCA DİL KURSU
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PROJE KOORDİNATÖRÜNE TEŞEKKÜR
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