SKÅL TÜRKİYE
ÖMÜR ÇAĞLAR YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI
İLKE VE KURALLAR

SKÅL TÜRKİYE, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, turizm ve otelcilik alanında
yüksek öğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla, burs uygulamasına geçmeyi kararlaştırmıştır.
Bu uygulama, SKÅL’ın eğitime verdiği önemi yansıtmakta olup aynı zamanda Türk Turizmi’ne katkı
yapmayı hedeflemektedir. Burslar, Dünya ve Türk SKÅL Hareketine büyük hizmetleri geçmiş Ömür
Çağlar’ın ismini taşımaktadır. Ömür Çağlar Bursu bir “Gereksinim bursu” olup, içerik olarak
Federasyon Burs Komitesi önerisi ve Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile çeşitlilik ( kitap, yemek,
yurt bursu vb.) gösterebilmektedir.
Burs uygulaması ile ilgili ilke ve kurallar aşağıda belirtilmektedir.
GENEL BİLGİLER:
1. Burs ile ilgili yürütme, Federasyon Başkanı’nca görevlendirilecek, 3 kişilik bir Burs Komitesi ya da
bir federasyon YK üyesi tarafından yapılır. Komite’nin aldığı kararlar, Federasyon Yönetim Kurulu
onayladıktan sonra yürürlüğe girer.
2. Federasyon Yönetim Kurulu , her eğitim-öğretim yılında verilecek katkı bursunun sayısını ve
miktarını en geç Eylül ayına kadar tespit eder ve ÖÇBF Komitesine bildirir.
3. Fonda toplanan miktar Federasyon Saymanı’nın kontrolünde banka hesabına aktarılır. Burs ile
ilgili tüm parasal işlemler Federasyon Saymanı tarafından yapılır.
4. Burs, turizm ve otelcilik alanında yüksek öğrenim gören öğrencilere verilir.
5. Burs alan her öğrenci için, eğitim gördükleri bölgedeki en yakın Kulüp içinden bir Kulüp Yönetim
Kurulu Üyesi, öğrenciyi yakından takip eder ve Burs Komitesi’ne yılda 2 kere (dönem sonlarında)
bilgi verir. Ayrıca öğrenciyi, yıl içinde en az bir kez Kulüp Toplantısı’na götürür ve üyelerle
tanışmasını sağlar. Burs alan öğrenci, kulüp yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde,
Young Skal olarak kulübe üye olur.
BAŞVURU VE ÖĞRENCİ SEÇİMİ
6. Burstan yararlanmak üzere başvuru, Federasyon YK yada Burs Komitesine değil direkt külüplere
yapılır. Kulüplerin Yönetim Kurulu başvuru yapan öğrencilerin genel durumlarını “Burs Başvuru
formundaki (Ek:1) kriterlere göre değerlendirir. Öğrenci ile mülakat yapar. Uygun bulursa başvuru
formunu onaylar ve burs komitesine gönderir. Kulüpler önerdikleri öğrencilerin sorumlusu olurlar
ve eğer bu öğrencilere burs bağlanırsa madde 5 deki şartları yerine getirirler. Bu şartlar yerine
getirilmezse burs kesilir. Kulüpler önerdikleri öğrencileri Federasyon Burs Komitesine en geç 15
Eylül’e kadar bildirmek durumundadır.
7. Kulüpler sorumlusu oldukları öğrenci ile iletişim kuramadıkları yada davetlerine cevap
alamadıkları durumlarda bursun kesilmesini yada geçici olarak ödemenin durdurulmasını
isteyebilirler. Onay verilmesi durumunda burs terar bağlanır.
8. Federasyon Burs Komitesi kulüpler tarafından önerilen öğrencileri inceler ve kendilerine verilen
sayı kadar öğrenciyi seçer. Bu öğrenciler Federasyon Yönetim Kurulu onayına sunulur.
9. Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece gereksinim bursları sürer. Hazırlık
okulunu bir yılda bitiremeyenler lisansa başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler lisans
eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadır.
10. Kesilen burslar Burs Komisyonu kararıyla ve kontenjana göre yenilenebilir.
11. Bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için en az 2.50
GNO’na sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim süresi içinde, öğrencinin GNO’sının üst üste iki
dönem 2.50’nin altına düşmesi ya da bir dönem 2.00’nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.
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12. Eğer öğrenciye kitap bursu verilmesine karar verilmişse; öğrenciye o döneme ait ders kitapları için
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedelin verilmesidir. Bir akademik yıl için
geçerlidir. Gereksinim kriterine göre, GNO’sının üst üste iki dönem 2.50’nin altına düşmesi ya da
bir dönem 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir. Öğrenci aldığı kitapların faturasını
getirmekle yükümlüdür.
13. Federasyon Burs Komitesi gerekli gördüğü takdirde üniversitelerin burs ofislerinden de destek
isteyebilir.
14. Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir (Yurt ve Yemek gibi). Bir öğrenciye
birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi hariç). Engelli öğrenciler birden
fazla nakdi burs alabilirler.

BURSLARIN SÜRESİ:
15. Burs, Eylül ile takip eden yılın Haziran ayları arasında olmak üzere, on ay boyunca, her aybaşında
ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında herhangi bir ödeme yapılmaz. Eylül ayı ödemesinde
herhangi bir gecikme olduğu takdirde, Eylül bursu Ekim bursu ile birlikte ödenir.
16. Burs bir eğitim-öğretim yılı süresi için verilir. Bursun devam edebilmesi için takip eden yıl için
tekrar başvuru yapılması gerekir.
17. Burstan yararlanan öğrencinin, burs aldığı eğitim-öğretim yılı sonunda sınıfını tekrarlamak
durumunda kalması veya ilişiği kesilmesi halinde takip eden eğitim-öğretim yılı için burs
başvurusu kabul edilmez. Sınamalı duruma düşmesi halinde bursu bir dönem daha şartlı olarak
devam edebilir. Burs alınan süre içinde disiplin cezası veya derslere devamsızlık halinde burs
hemen kesilir.
18. Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye,
izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme
yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır. Üniversitelerin Değişim Programları çerçevesinde
başka üniversitelere giden öğrencilerin gereksinim bursları kesilmez.
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