BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek
olan Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin (BTU100) eğitim-öğretim ve muafiyet sınavı esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Başkent Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim
mevzuatlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM VE MUAFİYET SINAVI
BTU100 dersinin kapsamı
Madde 3- BTU100 dersi, bilişim teknolojileri temel kavramları, bilgisayar işletim sistemi kullanıcı arayüzü,
yaygın olarak kullanılan yazılım paketleri, İnternet ve bilgiye erişim, bilgi yedekleme ve optik ortamların kullanımı,
bellekler ve bilgi depolama birimleri, diğer temel donanım birimleri ve kullanımı, bilgi güvenliği ve virüs taraması, dış
saldırılardan korunma gibi temel bilgisayar okur-yazarlığı kazandıran konuları içerir.
Bu kapsamda yer alacak konu başlıkları, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı
iletişim ihtiyaçları kapsamında, gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde Koordinatörlük
tarafından belirlenerek Rektörlüğün onayına sunulur.
BTU100 dersinin işlenişi ve değerlendirilmesi
Madde 4- BTU100 dersi Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hariç, zorunlu bir derstir.
Madde 5- BTU100 dersi Koordinatörlük tarafından yürütülür. Tüm esaslar her yarıyıl başında Koordinatörlük
tarafından öğrencilere duyurulur. BTU100 dersinin işlenmesi ile ilgili olarak Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin ve Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının desteği alınır.
Madde 6- BTU100 dersini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans programlarında İngilizce hazırlık
eğitimine girmesi gereken öğrenciler hazırlık sınıfının güz ya da bahar yarıyılında, hazırlık sınıfından muaf olan lisans
öğrencileri ile ön lisans ve Konservatuar öğrencileri eğitimlerinin ilk akademik yılının güz ya da bahar yarıyılında alırlar.
Bu ders, bir dönemlik (14 hafta), haftada 2 saat olarak yürütülür ve AKTS kredisi 2’dir.
Madde 7- Hazırlık sınıfında okurken BTU100 dersini başarmış olan öğrencinin notu, öğrencinin birinci yılının
güz dönemine katılır. BTU100 dersini almakla yükümlü olan ve BTU100 dersinden başarılı olamayan öğrenci, BTU100
dersinden başarılı oluncaya kadar bu dersi izleyen her dönem almakla yükümlüdür. F1 notu ile kalmış olan ve BTU100
dersini tekrar alan öğrenciden devam koşulu aranmaz. BTU100 dersinden başarılı olamayan öğrenci Başkent
Üniversitesi’nden mezun olamaz.
BTU100 dersinden muafiyet
Madde 8- Öğrenciler, her yarıyıl başında yapılacak olan BTU100 Muafiyet sınavını alarak, Senato tarafından
belirlenen başarı ölçütlerini sağladıkları takdirde BTU100 dersinden muaf olurlar. Hazırlık sınıfında okurken başarılı
olunan muafiyet sınavından alınan not öğrencinin birinci yılının güz dönemine katılır. Bölümde okurken başarılı olunan
muafiyet sınavından alınan not öğrencinin o yarıyıl not ortalamasına katılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER VE YÜRÜTME
Diğer hükümler
Madde 9- BTU100 dersinin işlenmesi ve muafiyet sınavlarının yapılması için, Fakülteler, Yüksekokullar ve
Devlet Konservatuvarı, Rektörlük tarafından talep edilecek olan öğretim elemanı desteğini sağlamakla yükümlüdürler.
Madde 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Başkent
Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim mevzuatı uyarınca işlem yapılır.
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1- 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Başkent Üniversitesi’ni kazanan ve İngilizce Hazırlık
okumadan bağlı oldukları programlara kayıt yaptıran Ön Lisans öğrencileri ile 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında
Hazırlığı geçip bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, eğer varsa, bölümlerinin mevcut öğretim programlarında bulunan
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BTU110/BTU210 derslerini veya eşdeğer dersleri almakla yükümlüdürler. Bu öğrenciler, BTU110/BTU210 veya eşdeğer
dersi başarana kadar bu derslere devam ederler; bu derslerin BTU100 dersi ile intibakı yapılmaz.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 11- 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında BTU110/BTU210 derslerinin muafiyetleri için “Başkent
Üniversitesi Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı Kazandıran Derslere İlişkin Muafiyet Sınavı Yönergesi” uygulanır ve 20132014 eğitim öğretim yılından itibaren bu Yönerge yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 12- Bu Yönerge, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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