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Değerli öğrencilerimiz; 
 

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı ve ICT100 Computer Literacy derslerinin 2019-2020 Bahar dönemi Final Sınavı 28 

Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00-10.50 arası online olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre; 

1. Sınav tarihine kadar her öğrencimizin kendilerine ait öğrenci numarası ve sonunda a harfi olacak bir kullanıcı 

adı ile (Örn: 21898543a@gmail.com) yeni bir gmail hesabı oluşturması gerekmektedir. 

2. Sınav başlamadan on dakika önce (saat 09.50’de)  http://btu.baskent.edu.tr/ sayfasında sizlerle bir link 

paylaşılacaktır. Sınava bu link üzerinden, gmail hesaplarınızla giriş yapmanız gerekmektedir.  

3. BTU100 / ICT100 sınavları 2 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm çoktan seçmeli 20 (yirmi) sorudan 

oluşmakta, her soru 3 (üç) puan değerindedir. Toplam 60 (altmış) puan değerindedir. Yanlış doğruyu 

götürmemektedir. 10.00’da açılacak 10.20’de kapanacaktır. Süresi 20 dk’dır.  

4. 1.bölümde sınava giriş yaptığınızda, sizlerden öğrenci kimlik kartlarınızı sisteme yüklemeniz beklenmektedir. 

Yükleme yapmazsanız sınav sorularına erişim sağlayamayacaksınız. Bu sebeple, sınavda vakit 

kaybetmemek adına, sınav tarihinden önce bilgisayarlarınızda öğrenci kimliklerinizin fotoğrafının çekilerek 

bilgisayarınıza yüklenmiş (.jpg, .png uzantılı) ve boyutunun küçültülmüş (https://www.reduceimages.com/ - 

Width 30%, Height30 %) olduğundan emin olunuz (yaklaşık 100KB).  

5. Sınav linkine eriştikten sonra, sizlerden BTU100 / ICT100 dersi şubenizi yazmanız beklenmektedir. Sınav 

öncesinde BUOBS’ta kayıtlı şubelerinizi (örnek: BTU100-3) bir kenara not etmeniz gerekmektedir. Şubenizi 

yazmadan sorulara erişim sağlamanız mümkün değildir.  

6. Şube öğretim elemanlarınız tarafından size SMS ile gönderilmiş şifreyi girmeniz istenecektir. 

7. Bölüm bitiminde gönder tuşuna basarak sınavın ilk kısmını tamamlamış ve karşınıza açılan sayfada sınavın 

ikinci bölümünün bulunduğu 2. linki tıklamanız istenecektir. 

8. 2. Bölümde dönem boyunca tamamlamış ve Moodle’a yüklemiş olduğunuz ödevlere benzeyen bir projeyi 

10.20-10.50 arasında tamamlayacak şekilde sisteme yüklemeniz istenecektir. Aynı dosyayı ve çalışmayı 

gönderen öğrenciler tüm sınavdan 0 (sıfır) alacaktır. Proje 40 (kırk) puan değerindedir. Süresi 30 dk’dır. 

9. Sınav tamamlandığında (saat 10.50’de) cevaplarınızın değerlendirilmeye alınabilmesi için 2. Kez “gönder” 

tuşuna basmış olmanız gerekmektedir. Saat 10.20 ve 10.50’de cevaplarını göndermiş olanlarınızın notları 

tarafımıza otomatik ulaşacaktır. Sonrasında verdiğiniz cevaplarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.  

10. Final sınavı toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Dönem sonu notuna ağırlığı ise %80’dir. 

11. BTU100 / ICT100 Final Sınavları TOPLAM 50 (elli) dakika sürecektir. Bölümler arası geçiş ve sorulara 

geri dönüş yoktur. Bölüm başlangıç ve bitiş saatleri önemlidir. Saat dolduğunda erişim mümkün olmayacaktır.  

12. Son olarak sizlerden bir anket doldurmanız istenecektir. Gönder tuşuna bastığınızda cevaplarınız tarafımıza 

ulaşacaktır. Dolduran tüm öğrenciler 5 (beş) puan alacaklardır. 

Bölümlerin dağılımı aşağıdaki gibidir; 

a) 1.Bölüm: 10:00-10:20 (60 puan) 

b) 2. Bölüm: 10:20-10:50 (40 puan) 

c) Anket: 10:50-11:00 (5 puan) 

13. Final sınavı için dönem boyunca Moodle platformu üzerinden yapılan canlı dersler ve ders konularının 

bulunduğu pdf dokümanlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Kendimizi Değerlendirelim Testlerini 

cevaplayarak final sınavlarının çoktan seçmeli 1. Bölümüne, ödevlerinizi gözden geçirerek de 2. Bölümüne 

hazırlanabilirsiniz. 

 

Sağlıklı günler ve başarılar dileriz 

http://btu.baskent.edu.tr/
https://www.reduceimages.com/

