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BTU100 DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER 

BTU100 dersi uzaktan eğitim ile verilen bir derstir. Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki adımları tek tek izleyerek 

yapılması gerekenleri uygulamalıdır.  

1. moodle2.baskent.edu.tr adresine girin. 

2. Girişte SADECE ÖĞRENCİ NUMARANIZI yazıp, BUOBS şifresi ile aynı olacak şekilde sisteme kayıt 

yaptırın. 

3. Sistemde sadece bir kereliğine olmak üzere bilgilerinizi (ad, soyad, şehir vb.) giriniz. E-postanız sistem 

tarafından otomatik çekilecek, lütfen e-posta kısmını değiştirmeyiniz. Tüm duyurular SMS yoluyla 

bildirileceğinden orada yazan e-postayı BTU100 dersi için kullanmanıza gerek olmayacak. 

4. Sisteme kayıt olduktan sonra dersin şubesine kayıt olabilmek için: 

Anasayfa - Ders Kategorileri – Uzaktan Öğretim Programları ve Dersleri - Btu Bilgisayar 

Okuryazarlığı Dersleri - 2019-2020 Bahar Dönemi - BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı – Şube 

Numaranız ve Dersi Veren Öğretim Elemanı – Kayıt Anahtarı adımlarını tek tek aynı sırada takip ederek 

size mesaj ile gönderilen kayıt anahtarını KAYIT ANAHTARI kısmına girerek derse kayıt olmalısınız.  

5. Kayıt anahtarı size SMS yoluyla bildirilecektir. 

6. Derslerde bu siteyi kullanacağımız için her girişte bu işlemler yapılmayacaktır. Ana sayfada ANASAYFAM 

kısmına tıkladığınızda sadece eklemiş olduğunuz dersleri görebilirsiniz. O dersin üzerine tıklayarak ders 

sayfasına giriş yapmış olacaksınız. 

7. Canlı ders günleriniz Moodle’da kayıt olduğunuz şube sayfanızda yer alacaktır. Ayrıca SMS olarak 

bilgilendirme yapılmıştır.  

8. Canlı derslere katılamayanlar dersi izlemek isterlerse siteden derse girip kayıtlı canlı dersleri izleyebilir. 

Ayrıca kayıtlı canlı derslerin yanı sıra ders sayfasında her haftanın konusuna ait pdf ve videolar yer 

almaktadır. 

9.  İlk canlı ders 24.02.2020 haftası başlayacaktır. 

10.  14 hafta boyunca 4 ödev verilecek ve her ödevin tarihi, süresi SMS yoluyla bildirilecektir.  

11.  Her ödev 5 puandır. Notunuza katkısı yüksektir, önem vermeniz gerekir. 

12.  Ödevler yine Moodle sistemine yüklenecektir. 

13.  Final sınavınızın %80’i alınacaktır. 

14.  Final sınavı 28.05.2020 saat 10.00’da yapılacaktır.  

15.  Derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte derse katılım öğrenme sürecinize fayda sağlayacaktır. 

 


