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TEMEL BİLİMLER ÜSTÜN BAŞARI SINIFLARINDA EĞİTİM GÖRECEK 

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ İLE KAYIT, EĞİTİM ve TAKİP İŞLEMLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1-  

(1) Bu Tebliğ, Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, Temel Bilimler 

Programlarına yerleşen ve burs almaya hak kazanan öğrenciler arasından seçilecek ve Üstün 

Başarı Sınıflarında öğrenim görecek öğrencilerin belirlenmesi, kayıt işlemleri, Üstün Başarı 

Sınıfları ile ÖSYS ile yerleştirildikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından 

gerçekleştirilecek kayıt, eğitim ve takip ilişkilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 2-  

(1) Bu Tebliğ “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar ”a dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3-   

(1) Bu Tebliğde geçen; 

a) TEBİP Öğrencisi : “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Temel Bilimler 

programlarına yerleşerek burs almaya hak kazanan öğrenciler arasından 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından seçilen ve Üstün Başarı Sınıflarında 

okuyan öğrencileri, 

b) Usul Esaslar: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına 

Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” 

c) Üstün Başarı Sınıfı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 

kontenjan, öğrencilerin talebi ve başarı puanları dikkate alınarak oluşturulan ve YÖK-

TEBİP (YÖK Temel Bilimler Programları) kapsamında oluşturulan sınıfları, 

d) YÖK-TEBİP Bursu: “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan Üstün Başarı Sınıflarında okumaya hak 

kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve 

sürede verilen aylık bursu, 

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

f) Yükseköğretim kurumları: Yurtiçinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek 

teknoloji enstitülerini  

ifade eder. 
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Öğrenci Seçimi 

  MADDE 4-  

(1) Usul Esaslar kapsamında Biyoloji-Fizik-Kimya-Matematik programlarına yerleşip de 

burs almaya hak kazanan öğrencilere Başkanlığımız tarafından Üstün Başarı Sınıfında 

okumaları için bir davet gönderilir.  

(2) Üstün Başarı Sınıflarında okumayı talep eden öğrenciler arasından, YÖK Yürütme 

Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dahilinde, öğrencilerin başarı puanları dikkate 

alınarak TEBİP öğrencileri belirlenir. 

 

Genel Esaslar 

MADDE 5- 

 

 (1) YÖK-TEBİP, Usul ve Esaslar ile bu Tebliğde belirlenen hükümlere uygun olarak 

yürütülür.  

(2) Desteklenecek YÖK-TEBİP öğrenci bursunun süresi, tutarı, kapsamı, değerlendirme 

ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler 

komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

(3) TEBİP Öğrencileri İstanbul Üniversitesi bünyesinde oluşturulan “Üstün Başarı 

Sınıf”larında özel öğrenci olarak eğitim görürler. 

(4) Üstün Başarı Sınıflarında özel öğrenci olarak eğitim görmeye hak kazanan 

öğrencilerin  YÖKSİS kayıtlarına; 

Geldiği üniversite tarafından;  ayrılma nedeni "35-TEBİP Özel Öğrenci", öğrencilik 

statüsü "17-Aktif Özel Öğrenci (Giden)" İstanbul üniversitesi tarafından; giriş türü :“104- 

TEBİP Özel Öğrenci" öğrencilik statüsü "18-Aktif Özel Öğrenci (Gelen)" olarak girilir. 

(5) Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören öğrencilerden Ekim ayı sonunda belirlenen 

ağırlıklı genel not ortalaması 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olanların bursları kesilir ve 

ÖSYS ile yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına dönerler. 

(6) TEBİP Öğrencilerinin ÖSYS ile yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına 

dönmeleri halinde; 

a) Bir önceki yıl almış ve başarılı olmuş olduğu tüm derslerin kredileri ile birlikte 

sayılarak intibakı yapılır. 

b) Derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program 

yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanır. 

c) Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS dikkate alınarak alması gereken dersler 

belirlenir. 

d) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yerleşenlerin önceki 

yıl aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, döndükleri üniversite tarafından 

yapılacak yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları  halinde  yapılır. 

e) Yükseköğretim kurumları TEBİP öğrencilerinin ders seçme, ders ekleme, ders silme, 

yabancı dil muafiyet sınavları ve benzeri işlemlerin uygulanmasında mağdur 

olmamaları için gerekli tedbirleri alır. 
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f) Kendi üniversitelerine dönmeleri halinde döndüğü üniversite ile yapılan not 

karşılaştırmasında not ortalaması 2,50/4 veya 65/100 sınırının üstünde ise lisans destek 

burs süreci tekrar başlatılır.  

(7) TEBİP Öğrencilerinin özel öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesinde 

başarılı olarak mezuniyeti hak etmesi halinde herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması 

ÖSYS ile yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından verilir. 

(8) Bu öğrencilerin diplomalarında “YÖK Temel Bilimler Programını İstanbul 

Üniversitesinde Üstün Başarı Sınıfında tamamlamıştır” ibaresi yer alır. 

 

Sorumluluk 

MADDE 6- 

 (1) İstanbul Üniversitesi, TEBİP Öğrencilerinin başarı, devam/devamsızlık 

durumlarının takibinden ve YÖK-TEBİP burslarının düzenli olarak ödenmesinden sorumludur. 

 

            Tereddütlerin giderilmesi 

MADDE 7- 

 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK 

Yürütme Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 8 

YÖK tarafından belirlenen bu Tebliğ 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

  

Yürütme 

MADDE 9- 

 (1) Bu Tebliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 


