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Öğrenci No
Student #
T.C. Kimlik No
Identity # of the RT
Pasaport No (Yabancı Kontenjan İçin)
Passport #(for foreign student
contingent)
Adı Soyadı
First and Family Name
Fakülte/ Yüksekokul/ MYO
Faculty / School / Vocational School
Bölümü / Programı
Department / Program
(
(
(
(
(
(

Kayıt Türü
Enrollment Type

) ÖSYM
) SSPC
) Yetenek Sınavı
) Talent Exam
) Erasmus
) Erasmus

(
(
(
(
(
(

) DGS
) VTE
) Yabancı Kontenjan
) Foreign Student Contingent
) Özel Öğrenci
) Special Student

(
(
(
(
(
(

) Yatay Geçiş
) Lateral Transfer
) ÇAP
) DMP
) Diğer
) Other

Adres
Address
Telefon No / E-Posta
Phone # / E-mail
SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDİLEN DERSİN
Class making subject of exam result objection
Kodu – Adı
Code – Class
Öğretim Elemanının Adı – Soyadı
First and Family Name of the
Lecturer
Eğitim-Öğretim Yılı – Yarıyılı
Academic Year – Semester
Not İlan Tarihi
Grade Announcement Date
İtiraz Bitiş Tarihi
Latest date for objection
Sınav Türü
Exam Type

(
(
(
(

) Ara Sınav
) Mid term exam
) Bütünleme
) Resit exam

( ) Yeterlik
( ) Proficiency

( ) Mazeret
( ) Make-up exam
( ) GANO Yükseltme
( ) CGPA increase
( ) Muafiyet
( ) Exemption

( ) Final
( ) Final
( ) Tek Ders
( ) One class
( ) 2547/44-(c) Ek Sınav
( ) 2547/44-(c) Additional
exam

İGÜ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ-MADDE 26 (3) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğrenci bir dersin sınav
sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü (7 gün) içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata yönünden
itirazda bulunabilir. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir, eğer maddi hata yoksa sonuç öğrenciye duyurulur. Bu
aşamada sınav kâğıdı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Maddi hatanın olması halinde ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun
kararı ile not düzeltme işlemi yapılır. Final sınavlarında not düzeltme işleminin gecikmesi ve öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkının bulunması halinde
öğrenci bütünleme sınav hakkını kullanabilir. Öğrencinin aldığı yüksek not geçerlidir.
DIRECTIVE ON ASSOCIATE DEGREE AND UNDERGRADUATE EDUCATION AND EXAM OF IGU – ARTICLE 26 (3) (Amended :O.G. -13/6/2018-30450) A student can

object to the exam result of a class with regard to a physical error, by presenting a petition to the Directorate of Students’ Affairs Office within five business days (7
days) starting from the date of announcement of the grade. Objection of the student is to be examined with regard to physical error, by the lecturer of the class, if
there is no physical error the result is announced to the student. In this stage, exam paper is not subject to another assessment. In case of existence of a physical error,
grade correction is to be performed by the suggestion of the department/program director and the resolution of the Board of Directors. If grade correction delays for

1

Doküman No
Document #
Yayın Tarihi
Publishing
Date
Revizyon Tarihi
Revision Date
Revizyon No
Revision #

T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sınav Sonucuna İtiraz Formu
REPUBLIC OF TURKEY
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
Objection Form to Exam Result

ÖD.FR.63
10.06.2019

00

final exams and if the student is entitled to have a resit exam, s/he may use this right of attending to the resit exam. Highest grade obtained by the student shall be
considered as essential.

Yukarıda belirttiğim ders için ilan edilen sınav notum…………………………… dır. İGÜ Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde sınav kağıdımın maddi hata yönünden yeniden incelenmesi
için gereğini bilgilerinize arz ederim.
My exam grade announced for above mentioned class is …………. I would like to request, within the frame of
Directive on Associate Degree and Undergraduate Education and Exam of IGU, reexamination of my exam
paper with regard to physical error.
Tarih

:

Date

:

İmza

:

Signature

:

Ad Soyad :
First and Family Name :
-------BU KISIM DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR------This section shall be filled in by the lecturer of the Class
(

) Maddi hata vardır.
Öğrencinin notu ………………………... olarak düzeltilecektir.
( ) There is a physical error. The grade of the student shall be corrected
as …………. .

(
) Maddi Hata Yoktur.
( ) There is no physical
error.

…….. /……… / 20……….

Öğretim Elemanının İmzası
Adı Soyadı
Signature, first and family name
Of the lecturer

Bilgi Edindim
I have been informed
Tarih
:
Date
:
İmza
:
Signature
:
Öğrencinin Adı Soyadı :
First and family name of the student :
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