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H. Kerem BOZY‹⁄‹T

Haber Merkezi

Üniversitemiz,  ‹stanbul’da 23 - 26 Temmuz 2004 tarihlerinde Fi-

nal Dergisi Dershanelerinin ve Bahçelievler Belediyesi ile Birikim Ders-

hanelerinin düzenledi€i “Üniversiteler Tan›t›m ve Tercih Günleri” ile “

Tercih ve Meslek Seçim Günleri” programlar›na kat›ld›. ‹ki ayr› etkin-

likten oluflan bu programlarda Üniversitemizden, Bas›n ve Halkla ‹liflki-

ler Müdürlü€ünden H.Kerem BOZY‹⁄‹Tve Nevzat DO⁄AN, Bilgi ‹fl-

lem Daire Baflkanl›€›ndan Derya ÇINAR, Karacasu Meslek Yüksek O-

kulundan Ö€r.Gör. Hakan ÖZ‹LHAN ve Arfl.Gör. Nurcan SÜKLÜM,

Veteriner Fakültesi ö€renci temsilcisi Ergün ÇOfiKUN, Ayd›n Sa€l›k

Yüksek Okulu Hemflirelik Bölümü temsilcisi Özlem AVfiAR, Ayd›n

Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programc›l›€› Bölümünden Osman U⁄UZ ve fioför Sami TUNCAY ile Alim DEREL‹’den oluflan 10 ki-

flilik bir ekip kat›ld›.

‹stanbul’daki ilk etkinlikte Cemal Reflit Rey Konser Salonu’nda 34 Üniversitenin ve 10.000’e yak›n üniversite aday›n›n kat›l›m› ile

gerçekleflti. Di€er program Necip Faz›l K›sakürek Kültür Merkezinde düzenlendi. Etkinliklerin ilk günlerinde ö€renci ve dershane temsilci-

lerinin yo€un ilgisi vard›. Genel olarak düflünülen talebin üzerindeki bu ilgiye Üniversitemizin tan›t›m kataloglar›, el broflürleri ve CD gös-

terimin yan› s›ra ayr›nt›l› bilgi isteyen ö€renci ve velilere birebir diyalog kurularak sorulara istenen cevaplar verilmifltir. Standlar›m›zda Ka-

racasu Meslek Yüksek Okulunun tak›, seramik ve deri ürünleri ile sinevizyon sunumu da büyük ilgi görmüfltür. Rehber ö€retmenler ve ders-

hane temsilcilerinin Üniversitemizin tan›t›m CD’sine talepleri vard›. Bu ilgi Türkiye’nin bilinçli insan ve bilinçli e€itim günlerine kucak aç-

t›€›n› gösterdi.

Standlar›m›za gösterilen ilgi önümüzdeki y›llarda bir çok ö€rencinin üniversite hayat›n› Adnan Menderes Üniversitesinde geçirebile-

ce€i izlenimini verdi.
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UZM. DR. FIL‹Z ERG‹N
Arafl. Gör. Pelin BAfiAR 

Ayd›n'da yerel bir televizyonda Ana-Çocuk Sa€l›€› konusunda
yapt›€›m›z program›m›z›n logosunu yukar›daki bafll›k oluflturuyor.

Ayd›n ilinin 2003 y›l› verilerine göre nüfusu 906 664'dür. ‹lin
biri merkez ilçe olmak, üzere 17 ilçe merkezi, 30 kasabas›, 9 buca€›,
485 köyü bulunmaktad›r. Nüfusun yar›s›n› kad›nlar oluflturmaktad›r.
Kad›n nüfusunun % 26,8'ini ise do€urgan ça€ olarak ifade etti€imiz
15-49 yafl kad›nlar oluflturmaktad›r. Ayd›n ilinde sa€l›k ölçütleri
(sa€l›kla ilgili veriler) ülke geneline göre daha iyi durumdad›r. An-
cak yine de yap›lan çal›flmalar göstermifltir ki, korunabilmesi müm-
kün sa€l›kla ilgili pek çok olumsuzluklara rastlanmaktad›r. ‹l gene-
linde her 1000 bebekten 20'si, her yüz bin kad›ndan 62'si kaybedil-
mektedir.

Böyle bir program› yapma fikri nereden akl›m›za geldi? Ge-
çen y›l Eylül ay›nda Ayd›n Merkezini yans›tan bir örnekte ö€renci-
ler, araflt›rma görevlileri, Sa€l›k Müdürlü€ü elemanlar› ile ana-çocuk
sa€l›€› düzeyi ile ilgili kapsaml› bir araflt›rma yapt›k. Yaklafl›k 1300
haneye girildi. Bu araflt›rmada hamilelikte izlemler, do€um bilgileri,
çocuklarla ilgili bilgiler, çocuklar›n boy ve kilolar›na dair veriler el-
de edildi. Ayd›n gibi Türkiye'nin en bat›s›ndaki bir ilde çocuklarda
beslenme bozukluklar›n›n (malnutrisyon) ender olmad›€› görüldü.
Kimi zaman iki yafl›ndaki bir çocu€un alt› ayl›k bir bebe€in kilosun-
da oldu€u, görüldü€ü gibi kimi zaman da afl›r› kilolu bebek ve ço-
cuklarla karfl›lafl›ld›. Araflt›rmadan elde edilen veriler ›fl›€›nda yerel
televizyonu izleyen ve izlemeyen kiflilerin sa€l›k verileri k›yasland›-
€›nda herhangi bir fark bulunmad›€› görüldü. Bu araflt›rma sonucu-
na göre bölgenin ana-çocuk sa€l›€› ile ilgili sa€l›k e€itimine gerek-
sinimi oldu€una karar verildi. Befl ayl›k süre için ana- çocuk sa€l›€›
e€itimi planland›. Her hafta yaklafl›k iki saatlik bir e€itime Ocak
2004'den itibaren baflland›. Program hafta içi haberlerden sonra can-
l› olarak yay›nland›ktan sonra, hafta sonlar› da ayn› program›n tekra-
r› yay›nlanmaktad›r. E€itim konular›na kad›n›n hamileli€e karar ver-
me aflamas›ndan itibaren bafllan›ld›, ard›ndan hamilelik, do€um, ço-
cukluk ça€› hastal›klar›, sa€l›kla ilgili önemli konular ve yap›lmas›
gerekenler üzerinde duruldu. Her program yaklafl›k, 6+1 kiflilik ekip
ile yürütülmektedir. Canl› yay›nda halktan gelen sorular yan›tlan-
maktad›r. Befl ay›n sonunda ilkokul mezunu bayanlardan arzu eden-
lere yerel televizyon e€itim programlar›ndan sorular sorulacak, mü-
lakat› geçenlerin herhangi bir sa€l›k sorunu yok ise dört günlük uy-
gulamal› bir e€itime al›nacaklard›r. Sa€l›k Müdürlü€ü, Üniversite ve
‹l Milli E€itim Müdürlü€ünün katk›s› ile bir sertifika verilecektir. Bu
bayanlar "çocuk bak›c›l›€›"nda yetifltirilmifl eleman olacaklard›r. Ay-
r›ca tüm televizyon program›n›n kitap haline dönüfltürülmesi plan-
lanmaktad›r. Bu konu ile ilgili fon aray›fllar›m›z devam etmektedir.
Eylül ay›nda ayn› de€iflkenler (ana-çocuk sa€l›€› ile ilgili veriler)
tekrar araflt›r›lacakt›r. E€itimler sonunda ne gibi de€iflimler oldu€u-
na bak›lacakt›r. Yerel televizyon ve sa€l›k program›n› izleyen ve iz-
lemeyen kifliler tekrar k›yaslanacakt›r. Program Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa€l›€› Anabilim Dal› Baflkan› Prof.
Dr. Erdal Befler yönetiminde gerçeklefltirilmektir.

fiimdiye kadar 14 program yap›lm›flt›r. Bu programlar hafta
sonlar› da tekrar yay›nlanmaktad›r. fiimdiye dek yap›lan programlar; 

l.   program: Gebelik izlemi ve önemi
2.  program: Normal do€um, yenido€an ve lohusal›k dönemi
3.  program: Genetik hastal›klar ve Akdeniz anemisi
4.  program: A€r›s›z do€um ve Olukbafl› Sa€l›k Oca€› Faali-

yetleri
5.  program: Yüksek riskli gebelikler ve erken do€umlar
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6.  program: 1 yafl alt› çocuklarda büyüme ve geliflme izlemi-
nin önemi

7.  program: A€›z ve difl sa€l›€›
8.  program: Sa€l›k su, sa€l›kl› g›da

9.  program: Afl›lar
10 rogram: Aile planlamas›

11.program: Sünnet ve idrar yolu enfeksiyonlar›
12.program: Cep telefonlar› ve benzeri faktörlerin sa€l›€›m›za

etkiler
13.program: Gebelikte yanl›fl inan›fllar

14.program:Gebelerde ve çocuklarda kalp hastal›klar›
Program›n ad› "Sa€l›k Oca€›m›z Sa€l›kl› Gelece€imiz"dir.

Program›n logosunda da sa€l›k oca€› eller üzerinde yükseltilmekte-
dir. Burada verilmek istenen mesaj, sa€l›k oca€›n›n düzeyi artt›r›l›r-

sa, gereken önem verilirse toplumun sa€l›k düzeyinin de artaca€›d›r.
Gerçekte sa€l›k olaylar› evde bafllamaktad›r. Temel sa€l›k hizmetle-
rinde sa€l›k evi ve sa€l›k ocaklar› çok önemlidir. Ebeler ev koflulla-

r›nda risk gruplar›n› izlemekte, gerekli giriflimleri yapmakta, gerekli
gördüklerini ise sa€l›k oca€› hekimlerine yönlendirmektedirler. An-

ne sütü dan›flmanl›€›, afl›lar, çocuk, hamile izlemi, sa€l›k e€itimi gi-
bi birçok uygulama do€rudan evde yap›lmaktad›r. Koruyucu ve teda-

vi edici hizmetler birlikte sunulmaktad›r. Sa€l›k ocaklar›nda ekip
hizmeti söz konusu olup, herkese eflit mesafede bir hizmet sunul-

maktad›r. Çevre sa€l›k teknisyeni ve sa€l›k memuru da çevre, g›da,
okul afl›lar› gibi hizmetleri yürütmektedir. UNICEF'in çocuk yaflat-

ma seferberli€i konusunda ele al›nan ve ‹ngilizce bafll›klar›n›n k›salt-
mas›yla GOB‹-FFF olarak ( G= büyümenin izlenmesi, 0= a€›zdan s›-

v› tedavisi, B=anne sütü, I=ba€›fl›klama, F= kad›n e€itimi, F = ara-
l›kl› do€um ve aile planlamas›, F= g›da temini) formüle edilen tüm

hizmet Temel Sa€l›k Hizmetleri kapsam›nda ebelerle evlerde, çevre
sa€l›k teknisyeni ile çevrede, hekimin liderli€inde ekiple sunulmak-

tad›r. Kabaca 4-5 bin nüfus bir hekim, iki ebe, çevre sa€l›k teknisye-
ni veya sa€l›k memuru, araç var ise floför, hizmetli, tüm personelin

ayl›klar› ve sa€l›k oca€›na verilen tüketim malzemesi olarak yakla-
fl›k 10 milyar TL gibi bir harcama yap›lmaktad›r. Bu sistemin olma-

d›€›n› düflünürsek, bir-iki çocu€a ishal nedeni ile hastane tedavisi ge-
rektirse ya da bir do€ufltan kalça ç›k›€› atlansa ve ameliyat gerekse

sa€l›k oca€›na harcanan katk›dan fazlas› harcanacakt›r. Hem de ko-
ruma yap›lamad›€› için insanc›l bir yaklafl›m da de€ildir. Bu sisteme

sahip ç›kmal›y›z. Temel sa€l›k hizmetleri kapsam›nda çok yararl›
hizmetler sunulmaktad›r. Sa€l›k oca€› personeli, maddî manevî tat-
mine ulaflt›r›ld›€›nda sa€l›k sorunlar›n % 85-90'› buralarda en iyi fle-

kilde çözümlenir. Yoksa tedavi a€›rl›kl› hizmet hem çok pahal›, hem
de hastanelerde y›€›lmalara neden olmaktad›r.

Evlerde hekim d›fl› personelden aktif yararlanma, sa€l›k oca€›
ile entegre çal›flma, temel sa€l›k hizmetlerinde çözümlenmeyen so-

runlar› devlet hastaneleri gibi 2. basama€a, üniversiteler gibi 3. ba-
sama€a sevk etmek modem sa€l›k anlay›fl›d›r.

Yoksa sa€l›k hizmetleri sa€l›k ekonomisinin ac› mengenesin-
de ele al›n›r. Bu da ülke ekonomisini çökertir.

Koruyucu ve tedavi edici hizmetler birlikte ele al›nmaz ve sa-
dece tedaviye a€›rl›k verilirse sa€l›k hizmetlerine ayr›lan on milyar

dolar giderek katlanarak artacakt›r. Ülkemizin finanse edemeyece€i
boyutlara ulaflacakt›r.
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P A N ‹ K  A T A K

Psk. P›nar BAfiPINAR 

Panik bozuklu€u; tekrarlayan, beklenmedik panik ataklar› ve
ataklar aras›ndaki zamanlarda baflka panik ataklar›n da olaca€›na
iliflkin sürekli bir kayg› duymad›r. Ruhsal kayna€› olan ve kendini
oldukça güçlü bedensel tepkilerle gösterebilen kayg› bozuklu€udur.

‹fl kalitesinde düflme, ifl kayb›, arabayla d›flar›ya gidereme,
sosyal iliflkilerde bozulma gibi olumsuz sonuçlar› olmaktad›r. Hasta-
lar›n %20-40' ›nda alkol ve madde ba€›ml›l›€› görülür. Kifli ilerleyen
dönemlerde eve ba€›ml› hale gelebilmekte, çevresi ile iletiflimi bozu-
lan kiflinin meslekî, sosyal, ailesel ifllevselli€i azalmaktad›r. Bu kifli -
ler ev yaflamlar›nda da de€iflken davran›fllar sergileyebilirler. Böyle
zamanlarda elefltirmek yap›labilecek en kötü fleydir.Anlay›fll› olmak,
karfl› taraf› yarg›lamamak, yard›m alma önerisinde bulunmak yap›la-
bilecek en iyi yard›mlardand›r. Ayr›ca her birey hayat›n›n herhangi
bir döneminde böyle bir durumla karfl› karfl›ya kalabilece€inden bu
belirtiler hakk›nda duyarl› olmal› ve gerekli durumlarda profesyonel
yard›m için baflvurmal›d›r.

Panik atakta birdenbire ve beklenmedik biçimde kayg› bafllar
ve dayan›lmaz bir düzeye ç›kar. Panik nöbetleri s›ras›nda rahats›z
edecek derecede yo€un fiziksel duyumlar ortaya ç›kar. Bu fiziksel
duyumlar nedeniyle hastalar genellikle hastahanelere giderler. Fizik-
sel olarak sa€l›kl› olduklar› halde kalp krizinden öleceklerini iddia
ettiklerinde panik atak olduklar› ilk kez fark edilir. Hissettikleri fizik-
sel duyumlar kifliden kifliye de€iflmekle birlikte genel olarak; çarp›n-
t›, gö€üs a€ns›, nefesin t›kan›yor gibi olmas›, elin aya€›n titremesi,
bafl dönmesi, bayg›nl›k hissi, mide bulant›s›, elin aya€›n uyuflmas›,
atefl basmas› ve ürperme, terleme, ölüm ve delirme korkusu, kontro-
lünü yitirme korkusu, s›k idrara ç›kma, kan bas›nc›n›n yükselmesi-
dir.

Bunlara flu korkular ya da negatif düflünceler efllik edebilir:
• Ölmek üzereyim
• Kalp krizi geçiriyorum
• Akl›m› yitirmek üzereyim
• Kendimden geçmek üzereyim
• Nefes almam mümkün olmayacak
• ‹nme inecek, felç olabilirim
• Kontrolümü kaybediyorum
• Tansiyonum çok yükseldi ve beyin kanamas› geçirmek üze-

reyim.
Panik atak yaflayan kifliler bu yo€un ve s›k›nt› veren duyumlar

nedeniyle, gerçek bir tehlike ile karfl› karfl›ya olduklar›n› düflünürler
ve bu duyumlar› hemen gelmekte olan fiziksel ya da ruhsal bir fela-
ketin habercisi olarak yorumlarlar. Örne€in; bay›lacaklar›n›, kalp
krizi geçirip öleceklerini, kontrollerini kaybedip ç›ld›racaklar›n› dü-
flünebilirler. Pek çok uyaran panik ata€› bafllatabilir .Bu uyaranlar
d›flsal olabilir, örne€in; daha önce nöbet geçirilmifl bir mekan›n gö-
rüntüsü nöbeti bafllatabilir. Ancak genellikle ata€› bafllatan içsel uya-
ranlar, düflünceler, imajlar ya da bedensel duyumlard›r. Bu uyaranlar
tehdit olarak alg›land›€›nda de€erlendirme ve yorumlama süreci ge-
liflir . Örne€in, hafif bir çarp›nt›y› "kalp krizi geçirece€im" diye yo-
rumlayan bir insan›n bu düflünceyle çarp›nt›s› artmaya bafllar.

Çarp›nt›n›n artmas› kiflinin yorumunun do€ru oldu€u inanc›n›
art›r›r, yani çarp›nt›y› ölecekmifl gibi alg›lar ve bu durumda çarp›nt›
( kayg› belirtileri) gittikçe daha da artar. Böylece bir k›s›r döngü olu-
flur.

Kifliler beden duyumlar›ndan tedirgin olduklar› için, beden

duyumlar›n› sürekli gözden geçirmeye bafllarlar. Dikkatleri kendi be-
denlerine yo€unlaflt›€›ndan ço€u insan›n fark etmedi€i duyumlar bi-

le onlar›n dikkatini çekmeye bafllar. Böylece gerçek bir rahats›zl›kla-
r› oldu€una inan›rlar.

Hissettikleri f›ziksel duyumlar tamamen ba€›ms›z durumlarla

da ba€lant›l› olabilir. Örne€in aya€a kalk›nca olan bafl dönmesi, he-
yecanlanma, sevinme, öfke gibi bir tak›m duygular ya da fazla içilen
kahveye ba€l› çarp›nt› da panik nöbetlerini bafllatabilir. Bu gibi du-

rumlarda kifliler nöbeti bafllatan bedensel duyumla bunu takip eden
panik nöbetini ay›rt edemedikleri için ortada bir neden yokken ani-
den nöbetin geliflti€ini düflünürler. Nöbetin oluflmas› için bir neden

bulamad›klar›ndan gerçekten f›ziksel rahats›zl›klar› oldu€una inan›r-
lar ve bedensel duyumlar›n› yanl›fl yorumlarlar.

Panik bozuklu€a sahip kifliler herkesin yan›nda bir ata€a gire-

bilecekleri ve hiç bir yerde yard›m bulamayacaklar›, yaln›z, çaresiz
hissedecekleri korkusuyla bir yere gidemeyebilirler. (ifle, sinemaya,
bakkala gibi). Dolay›s›yla bu durum kiflinin d›flar›ya ç›kmas›n› en-

gelleyebilir; bu da panik bozuklu€un agorafobi ile seyretmesine ne-
den olabilir. Agorafobi literatürde kalabal›k yer, sosyal ortam korku-
su olarak geçer. Panik atak yaflayan kiflilerin % 60' ›nda agorafobi

görülmektedir.
Panik atak yaflayan kifliler, genellikle ataklar›n herhangi bir

olayla ba€lant›l› olmad›€›n›, ata€› bafllatan bir olay olmaks›z›n ya-
fland›€›n› iddia etseler de geçirdikleri ilk ataktan önceki y›lda stresli
bir veya daha fazla olay yaflad›klar›n› bildirirler. (Sevilen bir kiflinin

hastalanmas› veya ölümü, iliflkilerdeki sorunlar, iflsiz kalma, ameli-
yat geçirme..).

Panik ata€›n kad›nlarda görülme olas›l›€› erkeklere göre daha

fazlad›r (2-3 kat daha fazla). Genel nüfusta yayg›nl›€›n›n %2- 3 ol-
du€u; bafllang›ç yafl›n›n da en s›k 20-35 yafl aras› oldu€u bildirilmifl-
tir. Ortalama bafllang›ç yafl› 24' dür. Panik atak hastalar›n % 50' sinin

yak›nlar›nda da bu rahats›zl›k görülmektedir. Stres dolu ifl ve aile ya-
flant›s› olanlarda görülebilmektedir.

Ailenin etkisi: Çocukluk döneminde anne-baba sevgisinin

kayb›, çocu€un yapt›klar›n›n anne babaya uygun gelmedi€i zaman
terk edilece€i korkusunun panik atakla iliflkisi bulunmufltur. Panik
bozuklu€u hastalar› ailelerinin kendileriyle düflük derecede ilgilen-

diklerini, ancak çok fazla koruyucu olduklar›n› söylemektedirler.
Boflanma, ölüm nedeniyle küçük yaflta anne babadan ayr›lma yaflan-
t›lar› olanlarda panik atak daha fazla görülmektedir.

Evhaml› anne-baba tutumunun (terleme hasta olursun, yal›na-
yak gezme böbreklerini üflütürsün, futbol oynama bir yerin k›r›l›r...)

panik ata€a neden oldu€u bulunmufltur.
Panik ata€›n tedavisi; kiflilere tehlike ile ilgili olumsuz düflün-

ce ve buna ba€l› davran›fllar›n› nas›l tan›naca€›n›, de€erlendirilece€i-

ni, kontrol edilebilece€ini ve de€ifltirilece€ini ö€reterek kayg›y›
azaltmay› amaçlar. Tedavide alternatif düflünceler üretildikten ve
bunlar olumsuz düflüncelerle yer de€ifltikten sonra davran›fllarla bun-

lar›n do€ruluklar›n›n kan›tlanmas› gerekmektedir. Bu davran›fl dene-
melerinin amac› ise bedensel duyumlara getirilen yanl›fl yorumlar›n
de€ifltirilmesidir. Genellikle biliflsel davran›fl tedavi, ilaç tedavisi, so-

luk al›p vermenin kontrolü, gevfleme egzersizleri ve üstüne gitme
teknikleriyle tedavisi yap›lmaktad›r.



Adnan Menderes Üniversitesi Merkez
Kütüphanesinin temel amac›, Üniversitemi-
zin e€itim ö€retim ve araflt›rma faaliyetleri
do€rultusunda gerekli her türlü bilgi ve bel-
geyi sa€lamak, sa€lanan bilgi ve belgeleri
düzenleyerek kullan›ma sunmak, ulusal ve
uluslar aras› bilgi merkezleri ile iflbirli€i çer-
çevesinde kaynak paylafl›m›n› gerçeklefltir-
mektir.

B‹LG‹ KAYNAKLARI
Kütüphane yönetimi, kullan›c›lar›n ih-

tiyaç duydu€u ve duyabilece€i her tür kitap,
süreli yay›n, CD-ROM, kaset ve elektronik
bilgi kayna€›n› sat›n alma ve ba€›fl yoluyla
sa€lamaya çal›flmaktad›r. Kütüphane kolek-
siyonunda May›s 2004 itibariyle:

20640kitap,
423 bafll›k Türkçe süreli yay›n,

5 bafll›k bas›l› yabanc› süreli yay›n,
181 adet CD-ROM ve Kitap Eki CD-ROM ‘u,
35 adet disket, kaset ve video kaset,
4 adet CD-ROM veri taban› (kütüpha-

nede tarama yap›labilir),
7 adet çevrim içi veri taban› bulunmak-

tad›r.

Veri Tabanlar›:
ScienceDirect + Ideal (Online): Scien-

ce Direct veri taban›, fen, sosyal ve sa€l›k bi-
limler konular›nda 1800 dergiye 1998 y›l›n-
dan itibaren tam metin olarak eriflim sa€la-
maktad›r.

Web of Science (Online): Web of Sci-
ence bibliyografik bir veritaban›d›r.  En bü-
yük özelli€i at›f taramas› yap›labilmesidir.
Kullan›c› belirli bir makalenin daha sonra
kiml er taraf›ndan kullan›ld›€›n› görebili r.
Kütüphanemiz Web of Science veri taban›
içindeki  “ Social Science Citation Indeks”
ve “Science Citation Indeks Ekspanded” in-
dekslerine abonedir.

Proquest Medical and Health Package
(Online):  Proquest Medical and Health Pac-
kage, 685 dergiye eriflim imkan› sa€lar.Ayn›
zamanda bu yay›nlar›n 510’dan fazlas›, tam
metin-görüntü fleklindedir.

Kluwer Online (Online): Biyoloji, ta-
r›m, t›p, ekonomi, iflletme, sosyal ve befleri
bilimler, hukuk, fen bilimleri, do€a ve çevre
bilimleri gibi konular› içermektedir. Kluwer
Online, içeri€inde 650 adet online tam metin
dergiyi bar›nd›rmaktad›r.

Journals@OVID (Online): Lippincott
Williams & Wilkins yay›nevi taraf›ndan ya-
y›mlanan t›p konusundaki 235 adet dergiye
tam metin eriflim sa€lar. Tam metin olarak
eriflilen bu dergilerin içinden seçilen impakt
faktörü yüksek 50 adet dergiye ise arflivleri
ile birlikte tam metin eriflim mümkündür.

SpringerLINK (Online): Veri taban›,
Springer  Yay›nevi taraf›ndan yay›mlanan ve
kimya, fizik, t›p, matematik, hukuk, ekono-
mi vb. konular›n› kapsayan 500 dergiye geri
dönüflümlü olarak tam metin eriflim sa€la-
maktad›r.

Blackwell Synergy (Full Collection)
(Online): Veri taban›, Blackwell Yay›nevi ta-
raf›ndan yay›mlanan ve fen, sa€l›k ve sosyal
ve sosyal ve befleri bilimler konular›n› kap-
sayan 677 dergiye tam metin eriflim sa€la-
maktad›r    

Cab Abstracts (1990 - 2002 CD-
ROM): Tar›m, ormanc›l›k ve yaflam bilimle-
ri ile ilgili alanlarda uluslar aras› konular›
kapsamaktad›r. Veri taban›, dergi , kitap,
konferans, rapor ve uluslar aras› düzeyde ya-
y›nlanm›fl di€er materyalden kay›tlar içer-
mektedir. Kütüphanemizde 1990-2002 y›lla-
r› aras› CD versiyonu bulunmaktad›r.

Vet CD (1973 - 2002 CD-ROM): Hay-
van bilimi, veterinerlik bilimi, g›da ve tar›m,
zooloji konular›nda 690 bin civar›nda kay›t
içermektedir.

Academic Search Fulltext Internati-
onal (1984 – 2001 CD-ROM) : Antropoloji,
arkeoloji, bankac›l›k ve finans, bilgisayar,
bilim ve teknoloji, biyoloji, deniz bilimleri,
dil, din, dünya haberleri, e€itim, ekonomi,
felsefe, halkla ilifl kiler, insan kaynakl ar›,
kimya, matematik, mesleki e€itim, reklamc›-
l›k, siyasal bilimler, hobiler, tar›m, tarih, tip,
turizm, tüketici e€itimi, uluslararas› hukuk
veri taban›n içerdi€i  konulard›r.

Teknik Hizmetler
Sa€lama hizmeti, sat›n alma, ba€›fl ve

de€iflim yoluyl a kaynaklar›n koleksiyona
al›nmas› fleklindedir.

Kataloglama ve S›n›flama ifllemlerin-
de kütüphane kaynaklar›, Anglo Amerikan
Kataloglama Kural› 2 esas al›narak katalog-
lanmakta, Kongre Kütüphanesi S›n›f lama
Sistemi (Library of Congress Classification
System) ve Kongre Kütüphanesi Konu Bafl-
l›klar› (Library of Congress Subject Heading
) kullan›larak s›n›flanmaktad›r.

Süreli yay›nlar bölümü kütüphanemi-
zin ikinci kat›nda hizmet vermektedir. Süreli
yay›nlar›m›z›n tümü, kütüphane program›na
geçirilmifl olup internet üzerinden eriflime
aç›lm›flt›r.

Aboneli€i devam eden 428 adet bas›l›
süreli yay›n›m›z mevcuttur.

Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri
Dan›flma biriminde kullan›c›lara kü-

tüphane hakk›nda bilgi, katalog sorgulama
terminallerinin kullan›m› ve arad›klar› bilgi-
lere ulaflabilmeleri için uygun birime, kayna-
€a yönlendirme gibi hizmetler verilmektedir.

Dan›flma hizmeti ise gelen sorular›n
cevapland›r›lmas› (yüz yüze ve internet üze-
rinden), yönlendirme,  güncel duyuru hizme-
ti (internet üzerinden yap›lmaktad›r), bilgi-
lendirme-tan›t›m hizmeti, el ektronik kay-
naklar›n kullan›m›, internet üzerinden bilgi-
ye eriflim e€itimi  olarak çeflitlilik göster-
mektedir.

Ödünç verme hizmeti, personele ve
ö€rencilere kütüphane koleksiyonundaki da-
n›flma niteli€inde olmayan bas›l› kaynaklar-
dan kütüphane d›fl›nda da yararlanma olana-
€› sa€lanmaktad›r. Bir defada akademik per-
sonele befl, idari personel ve ö€rencilere üç
adet kaynak bir ay süreyle ödünç verilmekte-
dir.

Kütüphaneleraras› ödünç verme hiz-
meti ile okuyucular›m›z›n ihtiyac› olan bilgi
ve belgelerin kütüphanemizde bulunmamas›
durumunda ihtiyaçlar “Kütüphaneleraras›
Ödünç Verme” kurallar› çerçevesinde yurt
içi ve yurt d›fl› bilgi merkezlerinden sa€lan-
maktad›r.

Elektronik bilgi eriflim hizmetleri sa-
yesinde, fiziksel ortamda verilen hizmetler-
den teknolojik aç›dan uygun olanlar› internet
üzerinden eriflilebilir duruma getirilmifltir.
Dan›flma, güncel duyuru, katalog sorgulama
( Error! Reference source not found. ), yön-
lendirme, bilgilendirme gibi hizmetler inter-
net üzerinden yap›lmaktad›r. Ayr›ca kütüp-
hane web sayfam›zdan, serbest ve abone olu-
nan elektronik dergilere, serbest eriflimli an-
siklopedi, sözlük ve rehberlere, yerli ve ya-
banc› bas›na, popüler arama motorlar›na ve
di€er bilgi merkezlerine  de ba€lant›lar yap›-
larak internetteki bilgi kaynaklar›ndan daha
genifl biçimde yararlanma olana€› yarat›lma-
ya çal›fl›lmaktad›r. Dünyadaki  teknolojik
geliflme ve yeniliklere paralel olarak elektro-
nik yay›nc›l›€›n ön plâna ç›kmas›yla Kütüp-
hanemizde koleksiyon gelifliminde elektro-
nik bilgi kaynaklar›na a€›rl›k vermeye bafl-
lanm›flt›r. Abone oldu€umuz veritabanlar›na
“http://kutuphane.adu.edu.tr” adresinden  IP
tan›ml› olarak  ulafl›labilir.

Üniversitemizin kütüphanesi, e€itim
ö€retim ve araflt›rma faaliyetlerindeki gerek-
sinimler do€rultusunda bilgiyi, hizmet verdi-
€i kitleye ça€dafl bilgisayar ve a€ teknoloji-
lerinden faydalanarak h›zl› ve ekonomik bir
flekilde, zaman ve yerden ba€›ms›z olarak
sunan, meslekî dayan›flma ve iflbirli€ine da-
yal›, tüm personeliyle birlikte teknolojiyi ve
kaliteyi yakalamay› hedefleyen modern bir
bilgi merkezi olma bilinci içinde çal›flmalar›-
n› sürdürmektedir.

4

K Ü T Ü P H A N E H ‹ Z M E T L E R ‹

mailto:Journals@OVID
http://kutuphane.adu.edu.tr


5

27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesine ba€l› olarak kurulan Ziraat Fakültesi, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes
Üniversitesine ba€lanm›flt›r. E€itim ve Ö€retime 1993-1994 y›l›nda bafllanm›flt›r.

Fakültenin misyonu  biyolojik kaynaklar ve biyolojik üretimin sürdürülebilir bir flekilde yürütülmesi için  ö€renme ve uzmanl›k ko-
nular›n›n  gelifltirilmesi ile ilgili sorumlulu€u yüklenmektir. Bu sorumluluk biyoteknoloji, g›da sanayi ve çevre sorunlar› gibi tar›mla ilgili
genifl konular› da kapsamakt›r. Disiplinler aras›ndaki   iflbirli€i ve uygulama, Fakültenin araflt›rma ve e€itim faaliyetlerindeki en önemli fak-
törler olup, Fakülte sektör ve toplumla iflbirli€i içerisindedir.

Mevcut lisans program› Ziraat Mühendisli€i olup, Peyzaj Mimarl›€› ve G›da Mühendisli€i Lisans Programlar› altyap› ve ö€retim üye-
si tamamland›€›nda aç›lacak olan programlard›r.

II- YERLEfi‹M YER‹, ARAZ‹ VE B‹NA VARLI⁄I
ADÜ Ziraat Fakültesi, Ayd›n’›n 20 km. güneyinde 2400 dekarl›k bir alan üzerinde bulunmaktad›r. 2400 dekarl›k arazi varl›€›,

21.01.1994 tarihinde Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›€› taraf›ndan Üniversitemize devredilmifltir. Halihaz›rda 3965 m2 kullan›lmakta olan ka-
pal› alan mevcuttur. 52.000 m2 kapal› alan› kaplayan 17 bloklu yeni yerleflim binalar›m›z›n 4 blo€unun 2004-2005 e€itim-ö€retim y›l›na
yetifltirilmesi için inflaata devam edilmektedir.

Ö€renci Derslik Say›s› 14 Adet 1300 m2

Bölüm Binalar› 3Adet 1035 m2

Laboratuarlar 11Adet 460 m2

(Bilgisayar laboratuar›, Entomoloji laboratuar›, Fitopatoloji labo-
ratuar›, Tar›m Makinalar› laboratuar›, Toprak laboratuar›, Bahçe Bitkile-
ri laboratuar›, Tarla Bitkileri laboratuar›, Zootekni laboratuar›, Tar›msal
Yap›lar ve Sulama laboratuar›, Ö€renci Uygulama laboratuar›.)

Ö€renci Kantin Kafeterya 350 m2

Personel Kafeterya 160 m2

‹dari Bina 360 m2

Atölyeler 300 m2

III- PROGRAM-BÖLÜM-ANAB‹L‹M DALLARI

Programlar
1.  Ziraat Mühendisli€i
2.  G›da Mühendisli€i
3.  Peyzaj Mimarl›€› lisans programlar› mevcut olup, sadece Ziraat Mühendisli€i Lisans Program›nda e€itim-ö€retim yap›lmaktad›r.

Bölüm-Anabilim Dallar›
1. Bahçe Bitkileri Bölümü
2. Bitki Koruma Bölümü

2.1. Entomoloji Anabilim Dal›
2.2. Fitopatoloji Anabilim Dal›

3. G›da Mühendisli€i Bölümü
4. Peyzaj Mimarl›€› Bölümü
5. Su Ürünleri Bölümü
6. Tar›m Ekonomisi Bölümü

6.1. Tar›m ‹flletmecili€i Anabilim Dal›
6.2. Tar›m Politikas› ve Yay›m A.bilim Dal›

7. Tar›m Makinalar› Bölümü
8. Tar›msal Yap›lar ve Sulama Bölümü
9. Tarla Bitkileri Bölümü
10. Toprak Bölümü
11. Zootekni Bölümü

11.1. Hayvan Yetifltirme Anabilim Dal›
11.2. Yemler ve Hayvan Besleme A.bilim Dal›
11.3. Biometri-Genetik Anabilim Dal›

Su Ürünleri Bölümü d›fl›ndaki 10 bölüm aktif durumda olup, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, ve Zootekni Bölümlerin-
de doktora ve yüksek lisans, Tar›m Makinalar›, Tar›msal Yap›lar ve Sulama, Tar›m Ekonomisi ve Toprak Bölümlerinde yüksek lisans e€iti-
mi verilmektedir. Bölümler yaklafl›k 250 dekarl›k alanda araflt›rma faaliyetlerini sürdürmektedir.

IV- AKADEM‹K PERSONEL SAYISI 
16 Profesör
9 Doçent

27 Yard. Doçent
1 Ö€retim Görevlisi

46 Araflt›rma Görevlisi (12’si 35/b ile di€er üniversitelerde görevli)
Toplam 98 ö€retim eleman› mevcuttur.

Z ‹ R A A T F A K Ü L T E S ‹



V- ‹DAR‹ PERSONEL SAYISI
Fakültesi Sekreteri : 1
Makine Mühendisi : 1
Uzman : 1
Ziraat Teknikeri : 1
Teknisyen : 1
fief : 1
Memur : 10
fioför : 2
Laborant : 1
Koruma ve Güvenlik Gör. : 1
Hizmetli : 2
Bekçi : 2
Hayvan Bak›c›s› : 3 
Toplam : 27 idari personel görev yapmaktad›r.

VI- Ö⁄RENC‹ SAYISI
2003-2004 E€itim Ö€retim y›l›nda en yüksek 301.978 en düflük 251.962 puan ile Fakültemize ö€renci kayd› yap›lm›flt›r.
Fakültemizde 2003-2004 e€itim-ö€retim y›l›nda 173’ü k›z, 430’u erkek olmak üzere toplam 603 ö€renci e€itim görmüfltür. Bugüne

kadar 501 ö€renci mezun olmufltur.
Ö€rencileri %9’u burs, (Baflbakanl›k SYDTV, TEV, ve ADÜ Bursu), %63’ü ise kredi (Kredi ve Yurtlar Kurumu) almaktad›r.
Ö€rencilerin %15’i yurtta, çok az k›sm› yak›n köylerde, büyük ço€unlukla da Ayd›n il merkezinde bar›nmaktad›r. Ö€renciler genel-

likle 1.s›n›fta yurtta kalmakta, daha sonra ise evde kalmaktad›rlar.

VII- SOSYAL-KÜL TÜREL ETK‹NL‹KLER
ADÜ Seramik Toplulu€u Atölyesi (Ebru ve Cam-Seramik alt dallar›) Fakültemizde kurulmufl olup, ayr›ca Foto€rafç›l›k, Kültür Sa-

nat Toplulu€u, Derin Mavi Ekoloji ve Sualt› Toplulu€u, Folklor Toplulu€u, Tiyatro Toplulu€u mevcuttur. ‹steyen ö€renciler bu toplulukla-
ra kay›tlar›n› yapt›rarak sosyal etkinliklerde bulunabilmektedirler.

VIII- KÜTÜPHANE
Fakültemizde ayn› anda 50 kiflinin  çal›flabilece€i mekan ve 2900 adet bilimsel ve kültürel yay›n bulunmaktad›r.

IX- ULAfiIM
Ayd›n ilinden ve Koçarl› ‹lçesinden Güney kampusumüza her 20 dakikada bir kalkan sözleflmeli köy  minibüsleri ile ulafl›m sa€lan-

maktad›r.

X- BARINMA
Bar›nma, Kredi ve Yurtlar Müdürlü€üne ait Koçarl› ‹lçesinde bu-

lunan 500 kifli kapasiteli yurt ile sa€lanmakta olup, bar›nma sorunu bu-
lunmamaktad›r.

XI- ÜRET‹M VE H‹ZMET FAAL‹YETLER‹
1994 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi Döner Ser-

maye ‹flletmesinde a€›rl›kl› olarak,  mevcut 2400 dekarl›k arazi varl›€›-
n›n, 2088 dekar bitkisel üretim yap›lmaktad›r. Bu alan içinde incir, na-
renciye bahçesi, zeytinlik ve meyve koleksiyon bahçesi de bulunmakta-
d›r. Toplam alan›n 1600 dekarl›kda bitkisel üretim içinde bu€day, pa-
muk ve m›s›rdan oluflan tarla bitkileri üretimi yap›lmaktad›r. Fakülte
arazisinin _’ü, k›fl aylar›nda Büyük Menderes nehrinin taflmas› nedeniy-
le, sel taflk›n› tehdidi alt›nda olup, hemen hemen arazinin büyük bölümü

sular alt›nda kalmaktad›r. ‹fllenen alan›n yaln›zca 300 dekara yak›n bir k›sm› sel taflk›n›ndan etkilenmemektedir. Bu nedenle de tarla bitki-
leri üretiminde a€›rl›kl› olarak baflta ana ürün m›s›r olmak üzere pamuk gibi yazl›k ürünlerin üretimi yap›lmaktad›r.

Ancak yap›m› halen devam etmekte olan Çine baraj›n›n su tutmaya bafllamas› ile sel taflk›n›na maruz kalan alan azalacak ve müna-
vebeli tar›ma geçilebilmesi söz konusu olacakt›r.

Sebze üretimi olarak çok az da olsa baz› y›llarda kavun, karpuz, domates ve biber gibi ürünler üretilmektedir. Meyvecilik üretimi ise
araflt›rma ve e€itim amaçl› olarak kurulan meyve koleksiyon bahçesinden sa€lanmaktad›r.

Tamam›na yak›n›, araflt›rma amaçl› olarak yap›lmakta olan hayvansal üretim faaliyetleri, tavuk, b›ld›rc›n yetifltiricili€i, bal üretimi ve
koyunculuk faaliyetlerinden  oluflmaktad›r.

Fakültede iç ve d›fl mekan süs bitkileri üretimi ile baflta zeytin, incir ve nar olmak üzere meyve fidan› üretimi yap›lmaktad›r. Hizmet
faaliyetleri olarak her türlü toprak ve bitki analizi, bitkilerde zarar oluflturan hastal›k,zararl› ve yabanc› otlar›n teflhis ve tedavisine yönelik
analizler, ilaç ruhsat denemeleri ve tar›mla ilgili her türlü dan›flmanl›k yap›lmaktad›r.
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FAKÜL TE/YÜKSEKOKUL KA YIT MAZERET KAYIT FAKÜL TE/YÜKSEKOKUL
TAR‹HLER‹ KA YIT ADRESLER‹ TELEFON NO

TAR‹HLER‹ (Ayd›n ‹li Alan Kodu: 256)

E€itim Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ E€itim Fakültesi Merkez Kampus/AYDIN 2142023

Fen-Edebiyat Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Merkez Kampus/AYDIN 2137607

Nazilli ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Nazilli ‹ktisadi ve ‹dari Bil. Fak. Sümer Kampusu 3131221

Nazilli/AYDIN

T›p Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ T›p Fakültesi Meflrutiyet Mah. Kültür Cad. 2121850

No:22 AYDIN

Veteriner Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Veteriner Fakültesi Bat› Kampusu 2470700
Ifl›kl› Köyü/AYDIN

Ziraat Fakültesi 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Ziraat Fakültesi Güney Kampusu Çakmar/AYDIN 7727022-23-24

Ayd›n Sa€l›k Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Ayd›n Sa€l›k Yüksek Okulu  Gençlik Cad.

No:7 AYDIN 2148041

Beden E€itimi ve

Spor Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulu

Germencik/AYDIN 5632091

Turizm ‹flletmecili€i ve

Otelcilik Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Turizm ‹fll. ve Otelcilik Yüksek Okulu Candan 6125503
Tarhan Bulvar› No:6 Kufladas›/AYDIN

Ayd›n Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Ayd›n Meslek Yüksek Okulu Merkez Kampus/AYDIN 2145078

Ayd›n Sa€l›k Hizmetleri

Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Ayd›n Sa€l›k Hizm. Meslek Yüksek Okulu 2138866

Gençlik Cad. No:7 AYDIN

Çine Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Çine Meslek Yüksek Okulu Çine/AYDIN 7117051-52-53

Karacasu Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Karacasu Meslek Yüksek Okulu Karacasu/AYDIN 4413663

Kuyucak Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Kuyucak Meslek Yüksek Okulu Mustafa Pafla Mah. 3712255

Poyraz Sok. Kuyucak/AYDIN

Nazilli Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Nazilli Meslek Yüksek Okulu Sümer Kampusu

Nazilli/AYDIN 3131221

Söke Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Söke Meslek Yüksek Okulu Yenikent Mah. Hilmi

Meydan Cad. Söke/AYDIN 5111427-28

Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Sultanhisar/AY D I N 3512744-45

Yenipazar Meslek Yüksek Okulu 6 – 15 / 09 / 2004 16 / 09 / 2004 ADÜ Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Do€u Mah.

Atatürk Cad. No:75 Yenipazar/AYDIN 3614124

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü   Santral : (Alan Kodu:256) 2127679 / 2130835 / 2123096 / 2136127
Ö€renci ‹flleri Daire Baflkanl›€› : 0 256 2130749
‹nternet: http://www.adu.edu.tr
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SAH‹B‹ : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü Ad›na Prof.Dr. Mustafa GÜREL
YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç‹LDA⁄
D A N I fi M A KURULU : P r o f . D r. Adnan ‹NCE, Ya r d . D o ç . D r. fiahin BARANO⁄LU, Ya r d . D o ç . D r. Aysun EYDURAN, Ya r d . D o ç . D r. Ruhi SARPKAYA
HABER MERKEZ‹ : Ümmühan fiAH‹N, H.Kerem BOZY‹⁄‹T, Aysel ALKIfi, Osman U⁄UZ, Volkan BABA, Nevzat DO⁄AN
YAYIN YÖNETMEN‹ : Ümmühan fiAH‹N
GRAF‹K/T ASARIM : Uzm. Hamdi ÇET‹NER
BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü€ü
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ADNAN MENDERES
ÜN‹VERS‹TES‹

YAYINLARI

Ali AKYOL Doç.Dr. Prof.Dr. 02/07/2004

Hulki BAfiALO⁄LU Doç.Dr. Prof.Dr. 02/07/2004

Atila YÜKSEL Yard.Doç.Dr. Doç.Dr. 02/07/2004

T E M M U Z  A Y I  Y E N ‹  A K D E M ‹ K
Y Ü K S E L M E L E R

Ertan DARIVERENL‹ Arafl.Gör. 13/07/2004

Abdulkadir PEKTAfi Arafl.Gör. 23/07/2004

Ece Mine DEM‹R Arafl.Gör. 20/07/2004

Funda BAYRAM Ö€r.Gör. 19/07/2004

T E M M U Z  A Y I  Y E N ‹  A K A D E M ‹ K
A T A M A L A R

Rabia SAKARYA Arafl.Gör. 14/07/2004

Hasan AT‹LA Arafl.Gör. 02/07/2004

T EM M UZ  AY I N D A Ü N ‹ V E R S ‹ T E M ‹ Z D E N
AY R I L A N L A R


