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Enler…...

Merhaba,
Siz

Değerli

Milletvekillerimizi

lar için öneminin farkında olan

mize ve ülkemize hizmet yolun-

Ekim 2012’den itibaren yürüttü-

Ar-Ge BaĢkanlığımız araĢtırma

da olağanüstü gayretle çalıĢan

ğümüz AK Parti Genel Merkez Ar-

kuruluĢları

üniversitelerle

siz saygıdeğer Milletvekillerimi-

Ge BaĢkanlığı bünyesindeki Kü-

iĢbirliği imkânlarını geliĢtirmeye

ze gerek yasama gerekse aktif

tüphanemizin yayınladığı Kütüp-

devam

Üçüncüsünü

siyaset yapım süreçlerinde takip

hane Bülteninin ikinci sayısıyla

yürüttüğümüz “Sosyal Bilimler

etmeye çalıĢtığınız; dünyada ve

selamlamak benim için onur

TeĢvik Ödülü” ile 1 Ocak 2003 –

ülkemizdeki

verici.

1 Ocak 2013 tarihleri arasında

oluĢumlar ve yaklaĢımlarla ilgili

AK Parti hakkında yurt içinde ve

çıkan raporları ve yayınları iĢlen-

27 Ocak 2009’tan bugüne hiz-

yurt dıĢında yayınlanan bilimsel

miĢ bir halde sunmak olduğuna

met veren kütüphanemizin kuru-

eserleri değerlendireceğiz.

inanıyoruz. Bu niyetle, özellikle

ve

ediyor.

luĢ aĢamasından bugüne kadarki

yeni

hareketler,

Siyaset Bilimi, Uluslararası ĠliĢki-

yapılanmasında emek verenlere

Kütüphanemizde, 15. Kütüpha-

ler, Tarih ve Edebiyat alanında

bu vesileyle Ģükranlarımı sunuyo-

ne DanıĢma Kurulunda alınan

sizlerin ilgisini çekeceğine inan-

rum. Biz de çalıĢmalarımızı hâli-

kararlar ve yapılan çalıĢmalar

dığımız kitapların tanıtımlarını

hazırda 14.955 bilgi kaynağı ile

sonucunda Haziran 2012’den

her ay e-posta adresinize ilete-

zengin bir koleksiyona

sahip

itibaren “Kütüphane Yönergesi”

ceğiz. Bu çalıĢmalarla ilgili siz-

kütüphanemizi sizlere ve tüm

yürürlüğe konuldu. Yine bu ka-

lerden alacağımız yorumlar ve

okurlarına daha faydalı, daha

rarlar doğrultusunda Parti yayın-

değerlendirmeler, yapılan iĢin

iĢlevsel bir hâle getirmek ve hiz-

larının e-kopyalarına kütüphane

sizin çalıĢmalarınız için daha

metlerimizi farklılaĢtırmak yönün-

web sayfası üzerinden eriĢim

faydalı hâle getirilmesinde bizim

de hızla devam ettireceğiz. Bu

sağlandı. Bu geliĢmelerin Kütüp-

için çok kıymetli olacak.

amaç doğrultusunda, Kütüpha-

hanemiz adına önemli olduğunu

nemizin

düĢünüyoruz.

kurumsallaĢması

bilinirliğinin

artması

ve

Son olarak, Sayın Genel BaĢka-

yönünde

AK KÜTÜPHANE’DE EN ÇOK
ÖDÜNÇ ALINAN KĠTAPLAR…
2012 YILI:
“OSMANLI ĠMPARATORLUĞU’NUN EKONOMĠK VE
SOSYAL TARĠHĠ.” EDĠTÖR,
HALĠL ĠNALCIK VE DONALD QUATAERT. EREN
YAYINCILIK, 2000.
2011 YILI:
ġERAFETTĠN TURAN.
“TÜRK DEVRĠM TARĠHĠ”.
BĠLGĠ YAYINEVĠ, 2006.
2010 YILI:
ELĠF ġAFAK. “AġK”.
DOĞAN KĠTAP, 2009.
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nımızın onayı ile Ar-Ge baĢkan

Ģimdiye kadar atılan somut adım-

Ocak 2013’ten itibaren kendi

yardımcılarımız belirlenmiĢ ve

ları pekiĢtirmeye devam ediyoruz.

alanında baĢarılı yazar, akade-

yeni görevlerine baĢlamıĢtır.

misyen

ve

gazetecileri

29 Kasım – 2 Aralık 2012 tarih-

“Kütüphane Sohbetleri” kapsa-

Hayırlı olması dilek, temenni ve

leri arasında Ġstanbul'da gerçek-

mında sizlerle daha sık aralıklar-

saygılarımla,

leĢen CeBit BiliĢim Fuarı’nda

la buluĢturmayı ve bilgilerinden

Türkiye'nin ilk RFID sistemini

faydalanmayı hedefliyoruz.

kullanan Kütüphanemiz, "Sesli

Süleyman SOYLU

Kitabı" tanıtarak yer aldı. Ayrıca,

Ar-Ge BaĢkanlığı olarak öncelikli

Genel BaĢkan Yardımcısı

bilimsel araĢtırmanın karar alıcı-

görevlerimizden birinin, milleti-

Ar-Ge BaĢkanı

YENĠ HEDEFLER

AR-GE BAġKANLIĞI: BAġKAN
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Kütüphane Hizmetleri
Ocak 2009’dan bu güne okuyucu- kütüphane kullanıcı sayımız ise; Kütüphane Sohbetlerine ait yapılan
larına hizmet veren kütüphanemi- 4875’tir. Kütüphanemizin kurum- tüm etkinliklerle ilgili bir bölüm
zin yıllar geçtikçe hem koleksiyon sallaĢması açısından Kütüphane kütüphanemizde oluĢturulmuĢtur.
sayısı hem de okuyucu sayısı art- DanıĢma Kurulu üyelerimizin katkı- Ayrıca, Sosyal Bilimler TeĢvik Ödülü
maktadır.

ları

ile “Kütüphane Yönergesi” için de bir bölüm oluĢturularak

2012 yılı sonu itibari ile koleksiyon hazırlanmıĢ ve son halini almıĢtır.

ödül

törenlerine

ait

fotoğraflar

sayımız 14. 955’tir. Bu kaynakların AK Parti yayınlarının e-kopyalarına sergilenmiĢtir.
%28’i Ġngilizce %72’si Türkçe bilgi artık
kaynaklarından

kütüphane

katalogundan Son olarak

29 Kasım-2 Aralık

oluĢmaktadır. tarandığında okuyucular eriĢebile- 2012 tarihleri arasında Ġstanbul’da

Koleksiyonumuzda ilk 5’e giren cektir.

gerçekleĢen CeBit BiliĢim Fuarında

konu baĢlıklarımız; Türkiye Tarihi, Kütüphanemize, 1/800.000 ölçe- AK Kütüphane “Sesli Kitabı” ve
Siyaset Bilimi, Ekonomi, Hukuk ve ğinde Türkiye Siyasi ve 1/10.000 RFID teknolojisinin kütüphanemizTürk Edebiyatıdır. Kayıtlı aktif oku- ölçeğinde Dünya Siyasi haritaları deki uygulamalarını tanıtmıĢtır.
yucu sayımız, 278’dir. 2012 yılı kazandırılmıĢtır.

Kütüphane Hizmetlerinde Yeni Hedefler
AK Kütüphane Kitap Tanıtımları

baĢlangıç olarak belli aralıklarla

yucularımız edinecekleri beceriler-

Serisi: Kütüphane hizmetlerine bir

okuyucularımızın

le kütüphane kaynakları, bu kay-

yenisi eklenmektedir. Kütüphane-

gönderilecektir.

e-postalarına

nakların doğru ve etkili kullanımı,

miz, özellikle siyaset bilimi, tarih,

veritabanlarında ve Web’de bilgi

uluslararası iliĢkiler ve edebiyat

HÜBO Projesi: Hacettepe Üniversi-

ararken isabetli ve doğru sonuçla-

alanlarında

tesi Bilgi Okuryazarlığı Projesi’nin

ra eriĢmeleri mümkün olacaktır.

ilgisini çekecek ve gündemi ilgi-

kütüphanemize

Projede hedef kitlesi ilk grup

lendiren konularda bilgilenmeleri-

üzerinde çalıĢılmaktadır.

olarak Milletvekili danıĢmanları-

ni sağlayacak eserlerin tanıtımla-

Bilgi

tanımlama,

mızın olması düĢünülmektedir.

rını hazırlayarak, bunları Milletve-

gereksinim duyulan bilgiyi bulma,

Böylelikle, Milletvekillerimizin bilgi

killerimize ulaĢtıracaktır. Bu sayı-

değerlendirme,

Ģekilde

ihtiyacı karĢılarken daha bilinçli

mızda “Kitap Tanıtımı” bölümün-

kullanma ve iletme becerisi olan

ve kaliteli hizmet verme imkanı

de yer alan eserlerin tanıtımları

bilgi okuryazarlığı sayesinde oku-

olacaktır.

Milletvekillerimizin

entegrasyonu

gereksinimini

etkin

Ar-Ge BaĢkanlığı: BaĢkan Yardımcıları
Yeni dönem ile birlikte, Parti tüzü-

çalıĢmaların

göre

Doç. Dr. Zeynep A. Uslu, ġanlıurfa

ğü ve programında yer alan ilkeler

baĢkanlıkların görev alanlarıyla

Milletvekili / Strateji ve Planlama;

ıĢığında tüzük ve programında

ilgili faaliyet planlaması yapmak

Politika GeliĢtirme-AraĢtırma

belirtilen ilkelerin, uygulanabilir

ve öneride bulunmak, Parti teĢki-

Doç. Dr. Kemalettin Aydın, Gü-

politikalara

dönüĢtürülebilmesi

latının eğitim faaliyetini yürütmek

müĢhane Milletvekili / BiliĢim-

için stratejik çalıĢmalar yapmak,

amacıyla Ar-Ge BaĢkan Yardımcılı-

Kütüphane; Veri Koordinasyonu

politikalar üretmek, imaj geliĢtir-

ğı görevlerine Sayın Genel BaĢka-

Emine Çift, MKYK Üyesi / Eğitim

mek, vizyon ortaya koymak, bu

nımızın

aĢağıdaki

Koordinasyonu;Siyaset Akademisi

amaçla think-thank grupları oluĢ-

isimler getirilmiĢ ve sorumluluk

Nevzat Ceylan, MDK Üyesi / Ar-Ge

turmak, kamu oyu araĢtırmaları

alanları belirtilmiĢtir.

TeĢkilatları; Teknoloji-YenileĢme

ve anketler yaptırmak, yapılacak

sonuçlarına

onaylarıyla

(inovasyon); GeliĢtirme ve Projeler
Koordinasyonu
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Kitap Tanıtımları
Beril Dedeoğlu / DeğiĢen Dünya-

güçlü olarak katıldığı, bu aktörle-

Afganistan'a daha sonra da Irak'a

da Yeni Dengeler

rin de benzer çıkarları hedeflediği-

girmiĢ, aynı zamanda bahsedilen

Ġlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2008

ni ve tüm bunların sistemdeki

geliĢmelere de sebebiyet vermiĢ-

ISBN: 978-994-497-8446

geliĢmelerin temel sebebini oluĢ-

tir.

Son

turduğunu

sanırım

Dedeoğlu, elinizdeki eserde; yuka-

dönemlerde

iliĢkilerdeki

uluslararası
oldukça

yanlıĢ olmayacaktır. Hâkim güç,

rıda bahsedilen olgu ve olayların

Öngörülemeyen,

bu durumda daha da sertleĢmek-

analizini yapmakta, hem aktörle-

ani, neden ve nasıl olduğunu pek

te; bu sertleĢme, bir yandan karĢı-

rin hem de mekanların geliĢme-

anlayamadığımız

geliĢmeler ol-

sındaki rakipleri keskinleĢtirirken,

lerden nasıl etkilendiğine iĢaret

makta ve bu geliĢmeler çoğu

bir yandan da çatıĢma ortamı

etmekte, mesele iç-dıĢ, genel-

zaman baĢka geliĢmeleri de tetik-

hazırlamakta. Bu savı, geliĢmele-

özel, sebep-sonuç açısından bak-

lemekte. Sisteme hâkim olan

rin sonucundan okuyarak destek-

makla ve ülkemizin bu geliĢmeler-

gücün artık rakipsiz olmadığı, yeni

lemek de mümkün. Zira tek ku-

deki yerini de göstermektedir.

aktörlerin sisteme daha etkili ve

tuplu dünyanın büyük gücü, önce

(Tanıtım Yazısından)

James Carville and Stan

nin orta sınıfın güçlendirilmesi

Ģeklinde. Ele alınan her konuyla

Greenberg / It’s the Middle Class,

temelinde olması gerektiği temel

ilgili

Stupid!

argümanını iĢleyen güncel bir

Greenberg’in

Blue Rider Press, c2012.

çalıĢma.

ve diğer kaynaklardan elde edilen

ISBN: 978-0-399-16039-4

Kitap 19 bölümden oluĢuyor ve

veriler sık sık gündeme getirilerek

her bölümde farklı alanlarda ol-

görüĢler güçlendiriliyor.

Bütün Mesele Orta Sınıfta, Akılsız;

mak üzere temel argümanı des-

Anket verilerinin yanı sıra, seç-

2010 yılında yapılan senato se-

tekleyen bulgu ve görüĢler sunu-

menlerle yapılan derinlemesine

çimlerinde Obama’nın yenilgisin-

luyor.

mülakatlar ve odak grupları tartıĢ-

den hemen sonra yazılmaya baĢ-

Kitabın formatı yazarların (James

maları da kitapta çokça baĢvuru-

lanmıĢ ve Kasım 2012 seçimlerin-

ve Stan) karĢılıklı konuĢarak ve

lan veri kaynakları arasında.

de BaĢkan Obama ve Demokrat

tartıĢarak görüĢlerini ortaya koy-

Parti grubunun stratejik yönelimi-

dukları ve geliĢtirdikleri diyaloglar

Füsun Türkmen / Kırılgan Ġttifak'-

yüzyılın en önemli stratejik ittifak-

Ne gibi potansiyeller içeriyor?

tan "model ortaklığa":Türkiye -

larından biriyken...

Hangi riskleri taĢıyor? Türkiye-ABD

ABD ĠliĢkileri

Bugün ise her iki devletin yetkilisi

iliĢkisinin bugünkü durumundan

TimaĢ Yayınları, 2012.

de iliĢkilerin hiç olmadığı kadar iyi

öteye geçerek, "olması gereken"i

ISBN 978-605080751-6

gittiğini vurgulayan ifadeler kulla-

göstermek için bu soruları sormak

nıyor, dahası bunu bir "Model

ve cevaplarını aramak kaçınıl-

Kısa zaman öncesine kadar, Tür-

Ortaklık"

maz...

kiye-ABD iliĢkisinin, kırılma nokta-

Peki, kısa zaman içinde bir kutup-

Füsun Türkmen, bu sorulara son

sına geldiğini iddia edebilirdik.

tan diğerine savrulan Türkiye-ABD

derece kapsamlı cevaplar veriyor.

Hem de Türkiye-ABD ittifakı, 20.

iliĢkisi gerçekte nerede duruyor?

(Arka Kapak)

dikkat

yoğunluk,

söylemek

çekici.

olarak

nitelendiriyor.

olarak

özellikle

Stan

araĢtırmalarından
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Adres:
AK Parti Kütüphanesi
AK Parti Genel Merkez 4. Kat
Söğütözü Cad. No: 6
Çankaya 06520
ANKARA

III. Sosyal Bilimler TeĢvik Ödülü Duyurusu
Kütüphane DanıĢma Kurulu, 24 Mayıs 2010 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantıda; AK Parti hakkında yurt
içinde ve yurt dıĢında yayınlanan bilimsel eserleri (makale ve tezler) iki ayrı kategoride değerlendirerek baĢarılı bulunanlara “Sosyal Bilimler TeĢvik Ödülü” altında para ödülü vermeyi kararlaĢtırmıĢtır. BaĢvuran
adayların eserlerinde; AK Parti’nin siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, tarihsel, uluslararası iliĢkiler gibi
sosyal bilimleri ilgilendiren konulardaki politikalarının, tutum ve uygulamalarının doğrudan veya dolaylı bir

Tel: +90 (312) 204 50 00
dahili: 2314 / 2321

Ģekilde incelenmiĢ olması dikkate alınacaktır.
2012 yılında ikincisi yapılan yarıĢmada, tez alanında Ankara Üniversitesi’nden Üzeyir Tekin, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sosyolojik Analizi” isimli yüksek lisans çalıĢması ile, makale alanında ise Doç. Dr. Hamit

Kütüphane ÇalıĢma Saatleri
Pazartesi-Cuma: 9:30-18:00
Cumartesi: 10:00-15:00

Emrah BeriĢ, Demokrasi Platformu dergisinin 7. cilt, 27. sayısında yayımlanan “AK Parti’nin Ġdeoloji ArayıĢı”
isimli çalıĢması ile birinciliğe layık görülmüĢtür. Ödül töreni 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ġl BaĢkanları
toplantısında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kazanan adaylara plaketleri verilerek sonuçlanmıĢtır.
Bu sene ise Ar-Ge BaĢkanlığı olarak üçüncüsünü organize ettiğimiz
yarıĢmanın 2012 yılı Eylül ayı içinde duyurusu
(http://kutuphane.akparti.org.tr/default.aspx) yapılmıĢtır.

Web adresimiz:
http://kutuphane.akparti.org.tr
E-posta:
kutuphane@akparti.org.tr

25 Ocak 2013 yarıĢmaya katılacak adaylar için son baĢvuru tarihidir.
Ödül töreni 2013 Mart ayında yapılacak Ġl BaĢkanları toplantısında
gerçekleĢecektir.

Kütüphane Sohbetleri
AK Parti Kütüphanesi için gele-

dönemlerde farklı fikirlerle ortaya

ve bu konuĢmanın Mustafa Ke-

nekselleĢen “Kütüphane Sohbet-

çıktığını ifade eder ve bu farklılık-

mal PaĢa’nın anayasa hukukuna

leri” etkinliğinin onuncusu gerçek-

lar üzerinde durularak Mustafa

bakıĢını anlatması açısından çok

leĢtirilmiĢtir. 20 Haziran 2012

Kemal PaĢa’nın politikacı ve dip-

önemli olduğunu ifade eder.

tarihinde

Taha

lomat yönü ele alınır. KonuĢmanın

Taha Akyol, konuĢmasında salta-

katılmıĢ,

ilerleyen bölümlerinde Atatürk’ün

natın kaldırılıĢı, Meclis’in açılıĢı

“Atatürk’ün Hukuk ve Siyaset

hukuk anlayıĢı ve yapılan icraat-

Cumhuriyet’in

AnlayıĢı” üzerine bir konuĢma

lardan bahsedilir.

ayrılığı veya birliği, cumhurbaĢka-

yaparak bilgi birikimini bizlerle

Sayın Akyol, konuĢmasına, Musta-

nının yetkileri, Ġstiklal Mahkemele-

paylaĢmıĢtır.

fa Kemal PaĢa’nın Milli Mücadele

ri, 24 Anayasası, Medeni Kanun

Yazar, konuĢmasının çerçevesini

dönemine hakim olan iki söyle-

gibi konulara da değinir.

iki kitabından esinlenerek çizmiĢ-

miyle baĢlar. Söylemin ilki olarak

Ayrıca, etkinlik sonunda konuğu-

tir. Bu eserler; Doğan Kitap’tan

Ġslam ve hilafetin kurtarılması ve

muz kitaplarını imzalamıĢtır. Bu

2008 yılında 1. baskısını yapan

diğeri olan anti-emperyalizm ko-

konuları merak eden ve daha

“Ama Hangi Atatürk” ve 2012

nularına açıklık getirir.

fazla bilgi sahibi olmak isteyen

yılında

1. Meclis’in dualarla açılmasını

okurlarımıza yazarın iki kitabını

“Atatürk’ün Ġhtilal Hukuku”dur.

Mustafa Kemal PaĢa’nın anayasa

öneriyoruz.

Sayın Akyol, Atatürk’ün, askerlik

ve siyasi tarih açısından en önem-

ve siyaset konularıyla ilgili farklı

li konuĢmalardan birini yaptığını

Akyol

Hazırlayanlar
Z. Canan DURAN
Hale SERT
Yılda iki kez yayımlanır
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gazeteci-yazar,

etkinliğimize

1.

baskısını

yapan

ilanı,

kuvvetler

