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BTU KOORDİNATÖRLÜĞÜ NE YAPAR?

• Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğünün görevi Bilgisayar
Okuryazarlığı dersini (BTU100) tüm birimler arasında koordinasyonu
sağlayarak uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütmek,
muafiyet ve final sınavlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

• BTU100 dersi tek dönemlik ve mühendislik fakültesi hariç tüm birim
öğrencilerinin mezuniyetleri için almaları ve geçmeleri gereken bir derstir.

• Mühendislik fakültesi hariç tüm Türkçe ve %30 İngilizce bölüm öğrencileri
BTU100 dersine,%100 İngilizce bölüm öğrencileri ICT100 dersine kayıt
olmaları gerekmektedir.



BTU100 DERSİ YÖNERGESİ

• BTU100 Yönergesine göre BTU100 Muafiyet sınavına öğrencinin bölümüne
geçtiğinde 5. yarıyılın başına kadar giriş hakkı vardır.

• Öğrenciden Güz Muafiyet Sınavı, Güz derse kayıt, Bahar Muafiyet Sınavı
ve Bahar derse kayıt (2019-2020 BTU100 Sınavları Takviminden takip
edilebilir) seçeneklerini takip ederek dersten ilk yıl içinde başarılı olmaya
çalışması beklenmektedir.

• İngilizce Hazırlık okuyacak %100 ingilizce bölüm öğrencilerinin ise Güz
Döneminde derse kayıt olmamaları, bunun yerine Bahar dönemi ICT100
Muafiyet Sınavına girmesi, başarılı olamazlar ise gene Bahar dönemi
açılacak ICT100 dersi şubelerine kayıt olmaları gerekmektedir.



ÖNEMLİ

• BTU100 dersinden muaf olduysanız ve notunuzu yükseltmek istemiyor
ancak derse kayıtlıysanız isterseniz dersi düşürebilirsiniz.

• Dersi sistemden EKLE-SİL (3-4 Ekim 2019) döneminde düşürebilirsiniz.

• Dersi sistemden düşüremezseniz mağdur olmamanız için mutlaka fakülte /MYO
sekreterliğine dilekçe vermelisiniz.

• Bu durumda ders sadece bağlı olduğunuz fakülte / MYO yönetim kurulu kararı
ile düşürülebilir.



BTU100 DERSİ

• BTU100 dersi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders
programları kapsamında bilgisayar okur-yazarlığı kazandırması amaçlanan
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ile Temel Bilgisayar Bilimleri konuları
kapsamında, bilişim teknolojileri temel kavramları konularını içerir.

• Ders Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) desteği ile
alınarak MOODLE platformu üzerinden yürütülmekte canlı dersler için
ADOBE CONNECT video konferans sistemi kullanılmaktadır.



BTU100 DERSİNE KAYIT

• BTU100 dersine Kayıt - BUOBS Derse Kayıt menüsünden (Şubenizi not ediniz)
gerçekleşmektedir.

• Moodle’a Kayıt – Öğrenci Numaranız ve şifrenizi (Türkçe karakter
kullanmayalım) yazdıktan sonra ekrana çıkan sayfadaki bilgilerin doldurularak
Profil Güncelle butonunun tıklanması gerekmektedir.

• Şifre Değişikliği gerekirse Bilişim Hizmetleri – Şifremi unuttum, Şifre değiştir.

• Moodle’a giriş yaptıktan sonra BUOBS’ta kayıt olduğunuz şubenizi seçerek
Öğretim Elemanının size SMS ile iletmiş olduğu Kayıt Anahtarını girmelisiniz.

• UYGULAMA I



DERSİN İŞLENİŞİ

• Moodle ve sanal şubenize girdikten sonra 10 dk önce Canlı Ders bağlantı
linkinin tıklanması beklenmektedir. Açılan ekranda ‘Toplantıya Katıl’ butonunu
tıkladığınızda Video konferans sistemine yönlendirileceksiniz ancak yeniden
kullanıcı adı veya şifre girmemelisiniz.

• Cep telefonundan bağlanabilirsiniz ancak uygulamalara aktif olarak katılım için
bilgisayardan açmak uygun olacaktır.

• Canlı ders linkinin altında Adobe Connect yüklemek için link mevcuttur. Aynı
şekilde Office programları için de mevcuttur. İndir butonunu tıklayıp, yüklenen
dosyayı açmak ve istenen adımları tamamladıktan sonra tarayıcıyı açıp
kapamak gerekmektedir.

• UYGULAMA II



DERSİN İŞLENİŞİ

• Ders İzlencesi – Genel bilgileri içerir.

• Pdf konu dokümanı, önceden çekilmiş video yayını, 5-10 soruluk Kendimizi
Değerlendirelim Testleri ve Uygulamalardan oluşmaktadır.

• Canlı dersler öğrencilerimizin daha sonra istedikleri yer ve zamanda
seyredebilmeleri için kayıt altına alınmaktadır.

• Değerlendirme: Final sınavı % 80, ödevler % 20, Moodle Gezintileri % 5.
Kendimizi Değerlendirelim Testleri eğerlendirmeye katılmamaktadır.



ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENENLER

• 5-10 soruluk Kendimizi Değerlendirelim Testleri – Final sınavına Hazırlık için
önemlidir.

• Uygulamalar – ödevlerden önce izlenmeli ve ödevler ilan edildikten 2 hafta
içinde yüklenmelidir.

• Canlı derslere katılım zorunlu değildir ancak öğrencilerimizin dersten
kopmamaları için gereklidir. LÜTFEN KATILINIZ.

• Kaynak kitap zorunlu değildir.

• SMS’lerinizi takip ediniz. Aksama varsa Koordinatörlüğümüzü bilgilendiriniz.
Dönem başında ve derslerin bitmesine 2 hafta kala (final sınavı duyuruları için)
btu.baskent.edu.tr adresinin takip edilmesi önem arzetmektedir.

• Ödevlerinizi zamanında MOODLE’dan yükleyiniz ve geri bildirimleri okuyunuz.



UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARI

• Canlı Derse katılım ÖNEMLİ, ödevleri zamanında tamamlayın,
ERTELEMEYİN. Canlı derse devam etmediği için dersi bırakan ve dersten
kalan çok sayıda öğrenciden biri OLMAYINIZ!

• Öğretim elemanı ile iletişim kurunuz.

• Dersten önce sorularınızı hazırlayınız ve canlı derse aktif katılınız,
etkileşimde bulununuz.

• Çalışma Sistemi geliştirin – Haftada sadece 75 dk ayırınız

• Dersten önce pdf dosyasını gözden geçiriniz (20 dk)

• Canlı derse aktif katılınız (50 dk)

• Kendimizi Değerlendirelim Testini çözünüz (5 dk)



İLETİŞİM

• Tüm detaylar için btu.baskent.edu.tr

• Teknik ve diğer tüm sorunlarınızı BTU web sitesinden iletişim formu
doldurarak eposta ile paylaşınız

• Sosyal Medyadan duyurularımızı takip ediniz

Twitter : @BaskentBTU100



İLETİŞİM

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME 
KOMİSYONU

Hale H. Turhangil Erenler, PhD - 6602 / e-posta: btu100@baskent.edu.tr
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