Sıkça Sorulan Sorular
Toplum Gönüllüleri Vakfı Bursları ile ilgili sıkça sorulan
soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Burs programları
kimlere yöneliktir?
Burs programlarımız üniversiteli gençlere yöneliktir. Üniversiteli
gençlerin eğitim-öğretim hayatına destek olma amacıyla verilen ve
gönüllülük kriteri olan karşılıksız burslardır.

Burs başvuru koşulları nelerdir?
TOG Gençlik Bursu’na ara sınıf başvuruları için başvuracak adayların
Toplum Gönüllüsü genç olması gerekmektedir.
TOG Gençlik Bursu’na yeni sınıf burslarına ise üniversiteyi yeni
kazanan öğrenciler ile hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçmiş
öğrenciler başvuru yapabilirler.
Kardelen ara ve yeni sınıf burslarına üniversitelerin sayısal
bölümlerinde okuyan kadın öğrenciler başvuru yapabilirler.
Öğretmen çocuğu burslarına başvurmak için ise ebeveynlerden en az
birinin öğretmen olması ve öğrencilerin üniversitelerin Mimarlık,
Mühendislik ve Tıp Fakülteleri’nde okuyor olmaları gerekmektedir.

Burs miktarı ne kadardır?
Burs miktarı TOG Gençlik Bursları ve Öğretmen Çocuğu Bursları için
220 TL, Kardelen bursları için ise 255 TL’dir.

Burs başvuruları nasıl değerlendirilir?
Toplum Gönüllüleri Vakfı, burs başvurularını değerlendirirken
aşağıdaki kriterleri baz almaktadır:
İhtiyaç durumu
Gönüllülük durumu
Akademik başarı
Sosyal başarı
Başvuru yapılan form aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak
puanlama sıralaması yapılır. Bu puanlamaya göre yeterli adaylar
mülakata çağrılır. Yüz yüze mülakatlar sonucunda bursiyerler
belirlenir.

Bursiyerlerin sorumlulukları nelerdir?
Bursun devamlılığı bakımından bursiyerlerden iki beklentimiz var:
Akademik başarı notunuzun 4.00 üzerinden 2.00 olması
gerekmektedir. Gönüllülük kriterimiz ise bütün bursiyerler için, TOG
topluluklarıyla iletişime geçip haftada en az 4 saat gönüllülük
yapmalarıdır.

Burs lise öğrencilerine veriliyor mu?
Burslarımız sadece üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde
okuyan öğrencilere yöneliktir.

Burs geri ödemeli bir burs mudur?
Hayır. Bursumuzun geri ödeme koşulu yoktur. Bursiyerlerimizden
gönüllülük faaliyetlerine katılıp TOG’un sosyal sorumluluk
projelerine katılmalarını bekliyoruz.

Bursu alırsam ismim ve bilgilerim açıklanır mı?
Hayır. Sizlere ait bilgiler burs bağışçıları haricinde kimseyle
paylaşılmaz.

Yüksek lisans, doktora programları için de burs
veriliyor mu?
Hayır. Burslarımız sadece üniversitelerin lisans ve önlisans
bölümlerinde okuyan öğrencilere yöneliktir.

Vakıf / özel üniversite ya da önlisans/ikinci örgün
ayrımı var mıdır?
Hayır. Türkiye sınırları içerisinde okuyan her üniversite öğrencisi
burslarımıza başvurabilir.

Başka bir burs almak burs almaya engel midir?
Hayır. Başka bir kurumdan burs aldığınız takdirde bizleri
bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Başvuru sırasında teknik sorunlar yaşıyorum,
sorularım oluyor. Ne yapmalıyım?
Başvuru esnasında sorularınız varsa burs@tog.org.tr adresine mail
gönderirseniz en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.
Sorularınızı telefon ile değil, e-posta yoluyla iletmenizi rica ediyoruz.

Burs başvurusu için son tarih nedir?
Burs başvurularımız 15 Eylül 2017 tarihinde sona ermektedir.

Burs başvurusu sırasında mailimi yanlış verdim,
düzeltebilir misiniz?
Herhangi bir bilginizi yanlış verdiğinizi düşünüyorsanız yeni bir
başvuru yapmanız gerekmektedir. Böylelikle eski başvurunuz sistem
tarafından silinecek, başvurunuz güncellenmiş olacaktır.

