
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 

LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU  

DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU 

 

*Başvuru formu Times New Roman 12 Punto, bir buçuk satır aralığı ve her iki yana dayalı olarak doldurulacaktır. 
*Başvuru formunu 5 (beş) sayfayı geçmeyecek şekilde doldurunuz. 

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ  

Üniversite:  Enstitü/Merkez:  

Eğitim Durumu: YÜKSEK LİSANS/DOKTORA Bölüm:  

Yabancı Dili:  Dil Sınavı ve Puanı: 
(Ielts, Toefl, Yds, Kpds, 

Üds, YÖKDİL vb.)   

 

Tez Başlığı:  

Tez Danışmanı:  

Temel 
Bağımlılık Alanı: 

(Alkol – Uyuşturucu Madde – Tütün – Teknoloji – Kumar – Diğer ) 

ÇALIŞMA ALANI 

 Bağımlılık konusunda toplumu bilinçlendirme kampanyalarının ve yöntemlerinin 

inceleneceği araştırmalar. 

 Demografik özelliklerin (eğitim, gelir düzeyi, yaş, cinsiyet vb.) madde bağımlılığıyla 

olan ilişkisi üzerinde gerçekleştirilecek araştırmalar. 

 Kadın/anne ve çocuklarda bağımlılık önleme ve bilgilendirme konusunun inceleneceği 

araştırmalar. 

 Rehabilitasyon modeli ve sosyal destek sistemlerinin incelenmesine yönelik 

gerçekleştirilen araştırmalar ve programlar.  

 Özel gruplar (kolay incinebilir gruplar: anne/kadın, mülteciler, gençler ve çocuklar vb.) 

ve bağımlılık ilişkisi üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar. 

 Online cinsellik ve tanışma sitelerine yönelik sosyal medya araştırmaları (Bilgisayar 

oyunlarının pedagojik olarak incelenmesi, çocuğun üzerine etkisinin boyutları, 

subliminal mesajların etkisi) 

 edyanın bağımlılık algısına etkisi üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar. 

 Ergenlik dönemi ve bağımlılık ilişkisi üzerine araştırmalar. 

 Bağımlılık üzerine eğitim veren kurumların ve enstitülerinin uluslararası boyutta 

incelenmesi üzerine araştırmalar. 

 Yeşilay gençlik yapılanmalarına destek sağlayacak dünya modellerinin incelenmesi ve 

karşılaştırmalı analizi: Bağımlılık ile mücadelede gençlik hareketlerinin incelenmesi 

üzerine araştırmalar. 
 Ailelerin demografik yapısı ve uyuşturucuya yatkınlık üzerine gerçekleştirilecek aile 

çalışmaları. 
 Elektronik sigaranın zararları, etkileri ve buna yönelik mevzuatın incelenmesi üzerine 

araştırmalar. 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı:  T.C. Kimlik Nu.   

Doğum Tarihi:  Doğum Yeri:  

Cep Tel. :  E-Posta:  

İkamet Adresi:  
 



TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 

LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU  

DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU 

 

AMAÇ VE KAPSAM  

1)Araştırmanın amacı nedir? Hipotezlerinizi veya araştırma sorularınızı yazınız.  
 
 
 

2)Araştırmanın gerekçesi ve önemi nedir? Araştırmanızın beklenen çıktıları nelerdir?  
 
 
 
 

3)Varsa araştırmanın sayıltılarını/varsayımlarını yazınız.  
 
 
 
 

4)Araştırmanızın sınırlılıklarını yazınız. 
 
 
 

 

YÖNTEM [Araştırmayı hangi yöntem/yöntemlerle gerçekleştirmeyi planladığınıza dair açıklamalara yer veriniz.] 

1) Araştırma deseniniz nedir? Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerini tanımlayınız.  
 
 
 

2)Evreniniz nedir? Örnekleme tekniğiniz ve örneklem büyüklüğünüz nedir?  
 
 
 

3)Kullanacağınız ölçme araçlarının isimlerini, geliştirilmiş oldukları makaleleri ya da tezleri referans göstererek 
yazınız. Uygulanacak ölçme aracı hazır ise aracı başvuru formuna ekleyiniz. Ölçme aracı geliştirilecek veya 
uyarlanacaksa süreci açıklayınız.  
 
 
 

4) Veri analizinde kullanılacak yöntem ve teknikleri açıklayınız.  
 
 
 
 

 

Beyan: Planlanan bu araştırmayı bilimsel ve insani etik kurallar çerçevesinde gerçekleştireceğimi(zi) beyan ve 

taahhüt ederim(z).  (Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul kararının sunulması gereklidir.) 
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Araştırma Yürütücüsünün Adı-Soyadı: 

Tarih: 

 

Danışmanın Adı-Soyadı 

Tarih: 

 

 

 

 
 
          İMZA 
 
 

 
 
           İMZA 
 
 


