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1. Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı  

1.1. Giriş                                                                                    

1 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar adı altında kurulan, günümüzde Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını 

almış olan Yeşilay 13.10.1934’te kamuya yararlı cemiyet statüsü almış bir sivil toplum 

kuruluşudur. Kuruluşundan 10 yıl sonra gençleri uyarmak ve onları da bu mücadeleye dâhil 

etmek amacıyla “Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti” kurulmuş, daha sonraları “Yeşilay 

Gençlik Şubesi” adıyla Genel Merkeze bağlı ve Okul Yeşilay Kolları ile ortak çalışmalar yapan 

bir birim haline getirilmiştir.  

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin amaçları arasında tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun 

ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve 

teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele 

etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek yer almaktadır. Cemiyet bu amaçlara yönelik 

yürüttüğü faaliyetlerde ayrım gözetmeme, özerklik, çıkar gözetmeme, bilimsellik, küresellik, 

toplumsallık şeklinde ifade edilen değer ve ilkeleri benimser.  

Yeşilay, kuruluş amaçları ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadele etmek 

üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir. İnsan onur ve saygınlığının 

korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; 

toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur ve 

ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve 

koordinasyonu oluşturur ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.  

Üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezlerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 

bağımlılıklarla ilgili çalışma alanlarına (Tütün-Sigara, Alkol, Uyuşturucu, Teknoloji, Kumar ve 

diğer bağımlılık türleri) katkı sağlayacak olan Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları 

desteklenecektir. Bu bağlamda bağımlılıkla ilgi olarak sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere 

kadar çeşitli alanlarda lisansüstü tezlerin desteklenerek iş ve sosyal hayatın her alanına katkı 

sağlayacak akademik yayınların artırılması hedeflenmektedir.  Bağımlılıkla ilgili desteklenecek 

olan lisansüstü tez çalışmaları ülkesel hedef ve stratejiler ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 

faaliyet ve amaçları ile doğrudan ilgili olarak mali destek programları kapsamında belirlenen 

amaç ve öncelikler aşağıda açıklanmıştır. 

 



1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2015 yılı Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı 3. 

Dönem çağrısı kapsamında bağımlılıklar (Tütün-Sigara, Alkol, Uyuşturucu, Teknoloji, Kumar 

ve diğer bağımlılık türleri) alanında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu 

Destek Programını açıklamış bulunmaktadır. 

 

1.2.1 Programın Amacı:  

“Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tez Araştırma Bursu” ile bağımlılıklara yönelik bilimsel 

çalışmaların artırılması ve farkındalık yaratmayı ve bu sayede Türkiye’de Sağlık Bilimlerinden 

Sosyal Bilimlere birçok alanda bağımlılıkla mücadelede çeşitlilik, uluslararası uygulamaların 

incelenmesi ve yurt içinde bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların artırılması 

amaçlanmaktadır.  

Bağımlılıkla mücadele kavramı içerdiği çok boyutlu mücadele alanlarının yanında akademik 

yayınların artırılarak gerek ulusal gerekse uluslararası uygulamaları ile örnek oluşturduğu ve 

bu alanda bilimsel temelli çalışmaların bu süreçteki en önemli kaynak olarak görüldüğü ve 

önemsendiği bir yapıdadır. Ülkemizde özellikle bağımlılıklara dair akademik yayınların 

istenilen düzeyde olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilememesi 

bilimsel temelli akademik yayınların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ilk olarak 2015 yılında “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tez Araştırma 

Burs Programı” nı oluşturmuş ve belirtilen alanlarda Tez Araştırma burs desteği vermeye 

başlamıştır. Bu doğrultuda bağımlılıkla mücadelede akademik yayınların artırılmasını 

sağlamak ve Yeşilay’ın faaliyet alanındaki bağımlılık türlerine kaynak teşkil edecek yayınların 

nitel ve nicel olarak desteklenmesi için Tez Araştırma Burs Programı desteği vermektedir. 

1.3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından Sağlanacak Burs Desteği 

Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında desteklenecek lisansüstü tezler 

için tahsis edilen kaynak tutarı; Yüksek Lisans Tezleri için aylık 750,00 TL, Doktora Tezleri 

için aylık 1.000,00 TL ’dir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu program için ayırdığı kaynakları 

kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.  

Burs Türü Aylık Destek Miktarı Toplam Azami Destek (Ay) 

Yüksek Lisans Tezleri 750 TL 12 Ay 

Doktora Tezleri 1.000 TL 18 Ay 



 

2. BURS ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR  

Bu bölümde; 2015 yılı burs çağrısı çerçevesinde finanse edilen burs tekliflerinin sunulması, 

seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burs Yönetmeliği” ve 

“Yeşilay Burs Programı Rehberi” hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru 

sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer 

alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.  

Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin 

her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Türkiye 

Yeşilay Cemiyetinden her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Destek için başvurusu yapılan tez önerileri Yeşilay tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak 

ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir.  

 

2.1. Uygunluk Kriterleri 

Destek sağlanabilecek tezlere yönelik iki temel uygunluk kriteri söz konusudur: 

 Başvuru Sahibinin Uygunluğu 

 Tezlerin Uygunluğu 

 Başvuru Yapılabilecek Bölümler 

 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: kimler başvurabilir? 

2015 Burs Destek Programı için uygun başvuru sahipleri aşağıda belirtilmiştir.  

 T.C. vatandaşı olmak. (Türkiye ve yurt dışındaki üniversite, enstitü ve merkezlerde 

herhangi bir lisansüstü (tezli yüksek lisans ve doktora) programda öğrenim gören 

öğrenciler) 

 Lisansüstü öğrenim gören adayın tez aşmasında olması ve tez önerisinin kabul 

edilmiş olup üzerinden 6 ay geçmemiş olması gerekmektedir. 

 

2.1.2. Tezlerin Uygunluğu 

 Tez başlığı ve içeriği ile özgün ve öğrenim görülen anabilim dalı ile uyumlu olması 



 Tez başlığı ve konusu itibari ile başka bir kurum/kuruluştan destek almıyor olması 

 Tez dilinin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. 

 

Lisansüstü Tez Araştırma Bursu almaya hak kazanabilmek ve bu haktan mahrum 

olamamak için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: 

a) Başvuruda bulunacak adayın Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı için 

rehberde belirtilen uygun başvuru sahipleri arasında sayılması. 

b) Tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı endüstriler ile çıkar ilişkisinin olmaması. 

c) Şarap Üretim Teknolojisi bölümü vb. bağımlılık yapıcı maddeleri konu alan bir 

lisansüstü programda öğrenim görüyor olmamak.  

d) Yeşilay’ın mücadele alanına giren herhangi bir bağımlılık türüne ilişkin söz konusu 

bağımlılığı ortaya çıkaracak şekilde faaliyette bulunanlar veya daha önce bağımlılık 

türleri ile ilgili bir suçtan kesinleşmiş yargı kararı bulunmamak.  

e) Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı başvuru tarihi itibari ile hali hazırda 

başvurduğu lisansüstü programın dışında başka bir programdan başvurarak destek 

almıyor olmak. 

f) Lisansüstü Tez Araştırma Bursu çağrısına katılım koşulu olarak Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda 

bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler. 

 

 

2.1.3. Başvuru Yapılabilecek bölümler 

Öğrencinin; Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sosyal Bilimler Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Edebiyat 

Fakültesi, Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi,  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi (Toksikoloji), Halk 

Sağlığı Enstitüsü, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü,   Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri 

Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İlahiyat Enstitüsü alanlarında yüksek lisans veya doktora 

programlarından birinde kayıtlı olmak. 

 



2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler  

2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler 

Başvurular burs@yesilay.org.tr adresinden e-posta yolu ile mail ortamında yapılacaktır. Söz 

konusu mail başlığının (Aday Adı) – BRS3/2015 olması ve mail ekinde sunulacak belgelerin 

Word, PDF veya JPEG formatlarında olması gerekmektedir. Başvuru sonrasında burs desteği 

almaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıt için gerekli belgelerini Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Sepetçiler Kasrı Fatih/İSTANBUL adresine şahsen veya 

posta yolu ile göndereceklerdir.  

Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı başvuruya ilişkin başvuru formu ve eklerin 

tamamına www.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.  

Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Başvurularda ilgili formdaki tüm 

alanların doldurulması gereklidir.  Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı 

kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan 

başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate 

alarak, ön başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır 

bir dilde doldurunuz.  

Sizden talep edilen belgeler ve burs başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak 

mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi 

tutulmayacaktır. 

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil 

etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.  

 

2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler:  

 Burs başvuru formu (çıktısı alındıktan sonra imzalanmalıdır) 

 Öğrenci belgesi (2015 yılı tarihli) 

 Transkript (Not durum belgesi)  

 Varsa dil belgesi (IELTS, TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS vb.)  

 Yüksek lisans ve/veya doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren enstitü tarafından 

hazırlanmış belge 



 Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı akademik 

etkinlikler) 

 Adayın tez danışmanı dışında, ders aldığı veya birlikte çalıştığı akademisyenlerin 

en az birinden alınmış referans mektubu 

 Adli sicil kaydı 

 Niyet mektubu ( Burs programına neden başvurmak istediğine dair en fazla bir (1) 

sayfalık yazı) 

 

Burs değerlendirme süreci aşamalı olarak uygulanacağından istenen belgelerin asılları 

değerlendirmenin sonraki aşamalarında burs desteği kazanan adaylardan ayrıca istenecektir. Bu 

bağlamda yukarıda mail ortamında yapılacak başvuru süreçlerinde istenilen belgeler 

listelenmiştir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için söz konusu belgelerin tamamı mail ekinde 

yer almalıdır. 

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu 

belgelerin orijinallerini de sunmaları isteneceğinden ilgili belgelerin sözleşme imza sürecine 

kadar muhafaza edilmesi önerilmektedir. 

 

3. Değerlendirme Süreci 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından “ Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu” 

verilecek adayların belirlenmesi için 3 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulacaktır. Başvuru koşullarını 

sağlayan ve koşullara uygun biçimde başvurularını yapan adayların değerlendirilmesi mülakat yoluyla 

ve Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilir. Seçici Kurul, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği tarihte 

Türkiye Yeşilay Cemiyet’inin merkez binasında toplanır. 

Seçici Kurul, koşulları sağlayan başvurular arasından Lisansüstü Tez Araştırma Bursu alacak adayı 

belirler. Lisansüstü Tez Araştırma Bursunu kazanamayan adayların isimleri açıklanmaz.  

 

4. İzleme Süreci 

a) Bursiyer söz konusu tezini 3 aylık dönemler ile yazılı olarak ara rapor şeklinde 

sunacaktır. 



b)  İkinci ara rapor dönemi olan 6’ıncı aydaki ara raporu yazılı ve sözlü olarak (6) 

aylık süreçlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez’inde burs komisyonuna 

sunacaktır. 

c) Yüksek lisans bursiyerleri ikinci ara rapor ve sonuç raporunda; doktora 

bursiyerleri ise ikinci ve dördüncü ara raporla birlikte sonuç raporunu yazılı ve 

sözlü olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez’inde burs komisyonuna 

sunacaktır. 

d) Bursiyer sonuç raporu ile birlikte intihal raporunu sunmalıdır. 

 

5. Bursun İptali 

 Bursiyerin, burs başvurusunda bulunduğu ve sözleşmede taahhüt ettiği alanda tez 

yazmaması, 

 Lisansüstü öğrenim gördüğü kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve öğrenciliğinin bitmesi,  

 Bursiyerin herhangi bir kurumda sigortalı olarak tam zamanlı çalıştığı tespit edildiği 

takdirde burs kesilir ve bursun kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler için bursiyere 

rucü edilir. 

 Burs süresince rutin olarak sunulan ara raporun danışman tarafından üç (3) defa geri 

gönderilmesi ve düzenleme istenmesi halinde söz konusu burs ara rapor tamamlana 

kadar durdurulur. Ara rapor tamamlandıktan sonra burs devam ettirilir. 

 

6. Son Başvuru Tarihi 

Burs programı için son başvuru tarihi 25.12.2015 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu 

tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

 

7. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burs Yönetmeliği  

Burs Yönetmeliği için tıklayınız. 


