MADDİ HATA BAŞVURU FORMU
 Form, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde doldurularak Yüksekokul Sekreterliğine
ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvurular geçersiz olacaktır.
Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz MADDE 32 - (1) Not düzeltme işlemleri aşağıda ifade edilen
durumlarda gerçekleştirilir: a) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde bağlı olduğu
fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini
isteyebilir. Dekanlık/müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili bölüm
başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Bu inceleme sonucunda öğretim elemanının
sınav kâğıdında maddi hata bulunduğunu tespit etmesi durumunda not düzeltme işlemi için bir form düzenlenir.
b) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun
belirlenmesi halinde ise, ilgili öğretim elemanı ilgili bölüm başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunur.
(2) Her iki durumda da not düzeltme talebi, notun ilanından sonraki onbeş gün içinde ilgili fakülte/yüksekokul
bölüm başkanlığı tarafından, onbeş günü geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafından karara
bağlanarak, gerekli değişiklik yapılmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(…../…../20…)
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Yüksekokulunuzun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü ………… öğretim
.......................…………. numaralı öğrencisiyim. 20…/20… eğitim-öğretim yılı güz/bahar/yaz döneminde
aşağıda belirttiğim dersimin sınav notunda maddi hata olup olmadığının incelenmesini saygılarımla arz
ederim.
Dersin Kodu

Dersin Adı (Kısaltma Yapmayınız)

Ders Sorumlusu

Sınav Türü

Sınav Sonucu İlan Tarihi*

Arasınav(Vize)

….. /…… / 20 . .

Dönemsonu(Final)
Diğer (Ödev, mazeret, tek-çift vb.)

E-Posta:

*(Öğrenci bilgi sistemi sınav sonuçları menüsünden öğrenebilirsiniz.)
Öğrencinin
Adı Soyadı
İmzası

@

Tel:

Bu kısım dersin öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır.
Gerekli incelemeyi yaptım.
…./…./20 . .
Maddi hata yapılmıştır. Yeni Notu: ……..’tir.
☐Not bilgisi, öğrenci bilgi sistemine girilmiştir.
☐ Ek: Not Bildirim(İşlemleri) Formu ekte sunulmuştur. (Not bilgisi sisteme

Öğretim Elemanı
Adı Soyadı
İmza

girilememişse doldurulacaktır.)

Maddi hata yapılmamıştır.

Bu kısım Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.
…./…./20 . .
Bölüm Başkanı
Adı Soyadı
İmza

Adres
Tel

: Osmaniye Mah. Atatürk Cad. No:221, Akçakoca / DÜZCE
: 0 (380) 611 29 99

Faks

: 0 (380) 611 32 66

Elektronik ağ
E-posta

:
:

www.turizm.duzce.edu.tr
turizm@duzce.edu.tr

