
HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI SHY 147 TANINAN 

OKUL KAPSAMINDA MODÜL YETERLİLİK SINAVLARI KURALLARI 

1. Sınav Takviminden önce havacilikmyo.ege.edu.tr adresinden paylaşılan sınav yeri ve modül 

yeterlilik sınavlarına girmesi uygun olan öğrenci listelerini kontrol ediniz.  

2. Sınav zamanında kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için 

sınavın başlama saatinden 30 dakika önce sınav salonunda olunuz. 

3. Sınav salonunda hazır bulunan yoklama listelerini sınav öncesinde imzalayınız. 

4. Sınav süresince öğrencilerin oturacakları yerleri belirlemek ve gerekirse sınav sırasında bir 

öğrencinin yerini değiştirmek yetkisi gözetmenlere aittir.  

5. Sınav süresi SHY 147 Tanınan Okul Yönetmeliğinde belirtildiği şekildedir. Kesinlikle ek bir süre 

verilmez.  

6. Sınavın ilk 15 dakikası öğrencilerin sınav salonundan çıkışına izin verilmez. 

7. Sınav başlangıç saatinden sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenci sınava alınır ve kesinlikle ek 

süre verilmez. 

8. Sınav süresince öğrencilerin tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan dışarı 

çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir öğrenci 

tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

9. Öğrencilerin sınava cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla, her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla girmeleri yasaktır. Sınav süresince öğrencilerin, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp 

vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları 

sınav kurallarına aykırıdır. 

10. Yanlarında getirdikleri cep telefonu gibi haberleşme araçları daha önceden belirlenmiş yerlere, 

kapalı olarak bırakılacak, bırakılan malzemelerden öğrenci kendisi sorumlu olacaktır. 

11. Öğrenciler sınavda kullanmak üzere kurşun, mavi tükenmez kalem, kalem tıraş ve silgi getirilir.  

12. Öğrencilerin su dışında yiyecek ve içecek maddesi ile sınava girmesi yasaktır. 

13. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak aynı şekilde görevlilerin de 

adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden herhangi bir şey alıp 

vermeleri yasaktır, bunu yapan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

14. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım ettiği 

görevliler tarafından tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak, gelecekte düzenlenecek 

olan 2 adet modül sınavları oturumuna başvuru yapamayacak ve sınava giremeyecektir.  

15. Soruları ve/veya cevaplarını ayrı bir kâğıda yazıp sınav salonundan dışarı çıkaran veya çıkarmaya 

teşebbüs eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu adaylar hakkında işlem yapılacaktır. 

16. Sınav bitiminde salonda en az iki öğrenci sınavda kalacak şekilde sınav bitirilir.  

17. Sınav sonuçları ile ilgili duyurular Havacılık Meslek Yüksekokulu internet sayfasında ilan edilir. 

18. Sınav salonlarına giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek ve salonlara girişte 

öğrencilere maske ve dezenfektan verilecektir. Öğrenciler sınavlara kendi maskeleriyle girebilir. 


