MADDİ HATA İTİRAZ FORMU/FACTUAL ERROR FORM
(Ders başarı notunuzda maddi bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki kutuları dikkatle doldurunuz ve Öğrenci İşleri’ne bizzat teslim ediniz. İtiraz edilen her ders için
ayrı bir form doldurmanız gerekmektedir.)
(If you think that there has been a factual error in the calculation of your grade for a course, please fill out this form carefully and personally deliver it to the Student
Affairs Office. You must fill out a separate form for each course that you request a recalculation for.)

Öğrenci No/Student ID Number : ----------------------------Adı, Soyadı/Name, Surname : -------------------------------------------------------------------------------------------Fakültesi-Bölümü/Faculty-Department : ----------------------------------------------------------------------------İtiraz edilen ders (kod-section) / Course (code-section) : ---------------------------------------------------------İtiraz edilen dersin başarı notu [harf ile] / Course Letter Grade : ----------------------------------------------İlgili Öğretim Üyesinin Adı Soyadı/Instructor’s Name, Surname :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yukarıda belirttiğim dersin not değerinin yeniden hesaplanmasını talep ederim.
I request the recalculation of my course grade above.

Öğrenci İmzası, Başvuru Tarihi
Student’s signature, Application Date

Yetkililer tarafından doldurulacaktır. / To be filled by the proper authority.

Fakülte/Yüksekokul Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı/Faculty Decision Date, Number:
DEKANLIK ONAYI, İmza / DEAN’S APPROVAL, Signature

Sonuç:  DEĞİŞTİ / DECISION CHANGED

 DEĞİŞMEDİ / NOT CHANGED

Yeni harf değeri / New Letter Grade : -----------

Form teslimi ve değerlendirilmesi: Notların ilanını takip eden 3 (üç) işgünü içinde Öğrenci, doldurmuş olduğu formu Öğrenci İşleri’ne şahsen teslim
etmelidir. Sonuçları öğrenci sayfanızdan takip etmeniz gerekmektedir. Fakülte tarafından başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra değişiklik var
ise yeni not değeriniz sayfanızda görülecektir.
Submission and evaluation of the form: The student must personally deliver the filled out form to the Student Affairs Office within three (3) working
days after grades have been announced. Students must check the results on their online Student Pages. After the application has been evaluated by
the Faculty, if the request is deemed to be of merit, the new grade for the course will be reflected on the Student Pages.

