ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
NOT İTİRAZI TETKİK FORMU
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Aşağıda belirttiğim dersin sınav sonucunda almış olduğum notumda maddi hata olduğuna inanıyorum ve sınav sonucuna
itiraz ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.
Sınıf
Numara
Sınav Türü

: ..........................................
: ..........................................
: ..........................................

Öğrenim Türü
Ad ve Soyad
Dersin Adı

: ( ) N.Ö. / ( ) İ. Ö.
: ......................................................... .................
: ...........................................................................

Tarih

: ....../....../20.....

İmza

: ...........................................................................

Dekanlkı tarafından doldurulacaktır.
Sayı: 47209778 /............

Tarih: ......./....../20....

Konu: Not itirazı

Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı Sayın ............................................................................................................
Öğrencinin sınav kağıdının maddi hata bakımından kontrolünü rica ederim.
Dekan: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

İmza : .............................

Tarih : ....../....../20.....

Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır.
Tarih: ....../....../20....
Turizm Fakültesi Dekanlığına,
Sınav kağıdının maddi hata bakımından kontrolünün sonucu aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize arz ederim.
(Rakam ve Yazıyla)

İlk Not

: ......................................... …………………. Son Not : .........................................

Dersin sorumlu öğretim elemanı : ......................................... …………………. İmza

: ..........................................

Maddi Hata : ........................ (Rakam ve Yazıyla) Kesinleşen Not : ..............................................................

Bu form Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin
Maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
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Form dersin öğretim elemanı tarafından en geç (3) gün içinde Dekanlık Makamına iade
edilir. İlk not öğrencinin itiraz ettiği, son not dersin öğretim elemanının kontrol sonucunda ulaştığı
nottur. Eğer son not ilk nottan farklı ise, dersin öğretim elemanının ayrıca arka sayfadaki “Maddi
Hata Açıklama Tablosu”nu doldurması gereklidir. Maddi hata ile ilgili düzenlemeler bu tabloda
yapılır. Dersin öğretim elemanı tarafından sınav kağıdı üzerinde hiçbir not düzeltmesi
yapılmamalıdır.
Dekanlık gerekli incelemeleri yaparak Maddi Hata: VARDIR veya YOKTUR şeklinde
ilgili yeri doldurur. Kesinleşen not; Dekanlığın yaptığı incelemeler sonucunda ulaştığı, ders
sorumlusu tarafından belirtilen ilk ya da son nottur.

MADDİ HATA AÇIKLAMA TABLOSU
Soru No (1)

HataTürü (2)

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI

Açıklama (3)

: .........................................................................

Nottaki Değişme (4)

Tarih : ....../....../20....

Açıklama :
Bu tablo, itiraz konusu sınav kağıdında maddi hata görüldüğü taktirde doldurulur.
(1) Maddi hata belirtilen sınav sorusunun numarası yazılacaktır. Hata sınav sorusuyla ilgili değilse boş bırakılacaktır.
(2) Aşağıdaki maddi hata türlerinden hangisi yapılmış ise ona ait kısaltmalar yazılacaktır.
-

-

Toplama Hatası (T) : Sınav kağıdına verilen toplam not, gerçekten N olmasına rağmen, toplama
işlemi yanlış yapıldığından N=h olarak gösterilmesidir.
Değerlendirmenin Unutulması (DU) : Herhangi bir soruyu öğrenci cevapladığı (ya da cevaplamadığı)
halde, hak ettiği puanın verilmemesidir (ya da hak etmediği puanın verilmesidir) (=h).
Değerlendirme Noksanlığı (DN) : Herhangi bir soruyu öğrenci belli bir oranda cevapladığı (ya da
cevaplamadığı) halde, bu oranın gerektirdiği ölçüde puanın verilmemesidir (ya da oranın gerektirmediği
ölçüde puanın verilmesidir) (=h).
Aktarma Hatası (A) : Öğrencinin notunun (N) sınav kağıdından, not listesine (ya da bu listeden başka
bir belgeye) aktarılırken hata yapılmasıdır (N=h).
Diğer D : Yukarıda açıklanan hatalardan başka hataların olmasıdır.

(3) Hatanın mahiyeti hakkında daha ayrıntılı ve tamamlayıcı açıklama yapılacaktır. Gerekirse, ek alan ya da kağıt
kullanılabilir.
(4) Hata nedeniyle eklenen ya da eksiltilen not miktarları (h) rakam ve yazıyla yazılacaktır.

