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SÜRECİN SORUMLULARI

Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı,
Dekan, Rektörlük

SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ

Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Dekan, Fakülte
Sekreteri, Yönetim Kurulu, Rektör

SÜRECİN SINIRLARI

Öğretim Elemanının notları sisteme girmesi ile başlar, notun
düzeltilerek yeni notun sisteme girilmesi ya da herhangi bir
yanlışlığın olmadığının tespiti halinde öğrenci ve öğretim
elemanına bildirilmesi ile sona erer.

SÜRECİN AMACI

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları mevzuatına uygun
şekilde inceleyip sonuçlandırmak.
• Ara sınav, final sınavları değerlendirildikten sonra dersin
öğretim elemanının öğrencinin başarı harf notunu Öğrenci
İşleri Bilgi Sisteminde kesinleştirdiği anda notlar ilan
edilir; bu şekilde ilan edilen notlar kesindir.
• Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını,
sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde
yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar.

SÜRECİN ADIMLARI

• İlgili kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya dönem
koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir.
• İnceleme sonucu; on iş günü içinde öğrencinin derse
devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve tutanak ile birlikte ilgili
kurula yazılı olarak bildirilir.
• Tespit edilen maddi hata, ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanır. Hata yok ise öğrenciye bildirilir.
• Sınav notunda değişiklik varsa sisteme öğrenci işleri
tarafından giriş yapılır

SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Sınavlara İtiraz Süreci İş Akış Şeması

SÜRECİ BAŞLAT

Ara sınav, final sınavları değerlendirildikten sonra
dersin öğretim elemanının öğrencinin başarı harf
notunu Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde
kesinleştirdiği anda notlar ilan edilir; bu şekilde
ilan edilen notlar kesindir.

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle
itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş
günü içinde yazılı olarak akademik birimlerin ilgili
kuruluna yapar.

İlgili kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya
dönem koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir.

İnceleme sonucu; on iş günü içinde öğrencinin derse
devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve tutanak ile birlikte
ilgili kurula yazılı olarak bildirilir.

HAYIR

EVET

Maddi Hata var mı?

Öğrenciye resmi
yolla bildirilir.

SÜREÇ SONU

Tespit edilen maddi hata, ilgili
yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Sınav notundaki değişiklik
sisteme öğrenci işleri
tarafından giriş yapılır

