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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

AK Parti Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığı bilimsel araştırmanın, doğru karar alabilmek için gerekli 

bilgiyi ve verileri üretmenin en etkin yolu olduğu düşüncesiyle, yurtiçi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ve 

üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmeyi kendisine hedef edinmiştir.

Bu hedef doğrultusunda Ar-Ge Başkanlığı tarafından, 2016 yılında beşincisi gerçekleştirilecek olan “Sosyal 

Bilimler Teşvik Ödülü” kapsamında bilimsel çalışmalara ödül verilecektir. Başvuran adayların, eserlerinde sosyal 
bilimler alanında son 13 yılda Yeni Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde anlatan 

ve AK Parti’nin siyasal, toplumsal, tarihsel, kültürel, bölgesel, ekonomik, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimleri 
ilgilendiren konulardaki tutum ve uygulamalarını inceleyen eserler (makale, tez ve kitap-belgesel) üç ayrı 

kategoride değerlendirilerek, bu çalışmalara ayrı ayrı “Sosyal Bilimler Teşvik Ödül” verilecektir.

Adayların, ekte sunulan “5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü Esaslarınf dikkate alarak; “Başvuru Form ıfm  

doldurmaları ve ilgili formla birlikte çalışmalarını yarışma esaslarında belirtilen formatlarda en geç 30 Kasım 2016 

Çarşamba günü mesai bitimine kadar (18:00) AK Parti Kütüphanesi’ne (AK Parti Genel Merkez 4. Kat Kütüphane 

No: 6 Söğütözü/Ankara) elden veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Üniversitenize bağlı öğrencilerinize ve öğretim elemanlarınıza “5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü” duyurusunun 

yapılmasını ve afişin öğrencilerinizin görebileceği bir yere asılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Genel Başkan Yrd.( Ar-Ge) 
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AK PARTİ 

AR-GE BAŞKANLIĞI 

5. SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK ÖDÜLÜ

YARIŞMA ESASLARI VE KATILIM ŞARTLARI

1. Eserlerde Aranan Şartlar

1.1. Eserlerin kapsamı

Eserler üç kategoride değerlendirilecektir. Bunlar;

1.1.1. YÖK ve eşdeğer kurumlarca onaylanmış yüksek lisans ve doktora tezleri,

1.1.2. Başta Social Science Citation lndex (SSCI) ve Art & Humanities Citation lndex (AHCI) gibi 

uluslararası veya ulusal (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı) veritabanlarına 

girmiş, hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel makaleler,

1.1.3. Kitaplar ve belgeseller değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmaya katılacak eserlerin, AK Parti'nin siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, tarihsel, uluslararası ilişkiler gibi 

sosyal bilimleri ilgilendiren konulardaki politikalarının, tutum ve uygulamalarının doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

incelenmiş olması veya yeni Türkiye’nin son 13 yıldaki ekonomik, sosyal, siyasal, bölgesel vb. gelişmesini ve 

büyümesini anlatmış olması dikkate alınacaktır.

Eserler, 1 Ocak 2003 -  30 Kasım 2016 tarihleri arasında yayımlanmış veya kabul edilmiş olmalıdır.

• Tezler, enstitü onay yazısıyla beraber bir adet basılı ve elektronik kopya olarak,

• Makaleler, yayımlandığı dergide basılmış halinden alınan kopyası, basıldığı derginin dış-iç kapağı ve 

içindekiler sayfası ile birlikte ve elektronik kopya olarak,

•  Kitaplar, 50 sayfa ve üzeri basılmış olarak yayıncılık sektöründe dağıtımı yapılmış (elektronik veya basılı 

formatta) olması; iki adet basılı ve elektronik kopya olarak,

Tez, makale ve kitapların elektronik kopyaları hem akkutuphane@akparti.org.tr adresine e-posta yoluyla hem de 

flash disk içinde basılı kopya yanında gönderilmelidir.

• Belgeseller,

o Yarışmaya belgesel-sinema eserleri katılabilir, 

o En az 10 dakika ve üzeri olmalıdır.

o

o İngilizce belgeseller için Türkçe altyazı veya seslendirme kaydıyla gönderilmelidir, 

o Yarışmaya TV yayınına uygun teknik formatta (mov,mp4 gibi uzantılı HD/SD) çekilmiş olmalıdır, 

o Eserin DVD’ye veya taşınabilir belleğe mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir 

bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
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Birden fazla yazarı olan eserler için her yazar ve yazar sorumluluğu taşıyan kişiler kendi adına başvuru formunu 

doldurup imzalamalıdır. Ödenecek ödül miktarı ise toplam ödülün yazar sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Adaylar yarışmaya birden fazla eserle katılabilir.

1.2. Eserlerin yazıldığı dil

Yukarıda belirtilen eserlerin Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış olması gerekmektedir. Bu iki dilden başka bir 

dilde ortaya konulmuş eserlerin başvuruları, Türkçe veya İngilizce tam çevirileri eklendiği takdirde kabul 

edilecektir.

Eserlerin sahiplerinin uyruğunun T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

2. Seçici Kurul

Yarışmaya başvuran kişilerin eserleri, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici Kurul konusunun uzmanı 

olan akademisyenler tarafından oluşmaktadır. Seçici Kurul’a kütüphane web sayfasından ulaşabilirsiniz.

3. Ödül

Seçici Kurul tarafından eserler üç kategoride değerlendirilecek ve her kategoride ilk üçe giren eser sahiplerine 

ayrı ayrı ödül verilecektir. Birinciye 7.000, İkinciye 5.000, üçüncüye 3.000 Türk Lirası para ödülü verilecektir.

4. Başvuru Süresi ve Adresi:

AK Parti Genel Merkez Kütüphanesi, Söğütözü Cad. No: 6 Kat: 4 Çankaya/ An kara Tel: (+90 312) 204 5000 dahili: 

2314 veya 2321

Başvuru sahiplerinin, http://kutuphane.akparti.org.tr adresinden temin ederek dolduracakları başvuru formuyla 

birlikte, eserlerini en geç 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai saati (18:00) bitimine kadar belirtilen adrese bir 

adet basılı ve elektronik kopya olarak elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden 

sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

Kamuoyuna ve ilgilenenlere saygıyla duyurulur.
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AK PARTİ 

AR-GE BAŞKANLIĞI

5. SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK YARIŞMASI 

BAŞVURU FORMU

Başvuran Kişinin 

İletişim Bilgileri:

■ Adı- Soyadı:.........................................................................................................

■ T.C. Kimlik Numarası:.......................................................................................

■ Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl):.............................................................................

■ Doğum Y e ri:........................................................................................................

■ Cinsiyeti:...............................................................................................................

■ Uyruğu:.................................................................................................................

■ Mesleği:................................................................................................................

■ iş Adresi:...............................................................................................................

■ Ev Adresi:.............................................................................................................

■ Telefon:................................................................................................................

■ E-posta:................................................................................................................

Eğitim Bilgileri:....................................................................................................................
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Yarışmaya Hangi Türle Katılıyorsunuz? (Lütfen yuvarlak içine alın!) 

Tez Makale Kitap-Belgesel

Yarışmaya Gönderilen Eserin Bibliyografik Künyesi:

Başvuru tarihi:.

Başvuran Adayın Adı-Soyadı:

İmza:

(Bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt ederim.)
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