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BIL101E - Introduction to Computers and Information Systems 
 

ÖĞRENCİ REHBERİ 
 

 
DERSİN İŞLENİŞ ŞEKLİ 

 
Bu ders web dersi niteliğindedir. Öğrenciler dersle ilgili aşağıda belirtilen kaynaklardan faydalanarak quiz sınavlarına ve final 
sınavına hazırlanırlar. Öğrenciler her hafta bir quiz (kısa sınav) olmak üzere toplam 10 tane quize girerler. Bir quizin süresi 10 
dakikadır ve çoktan seçmeli 10 sorudan oluşur. 

İlk iki hafta oryantasyon eğitimi verilecektir. Katılımınız önemlidir.  

Ders başlama saatindeki ilk saat içinde öğretim elemanlarına soru sorabilirsiniz. Öğretim elemanlarının görüşme saatleri portalda 
duyurulmaktadır. 

 
 

Dersin web sitesi adresi:    bil.itu.edu.tr   (Başında www ön eki yoktur!) 

 
 
 

DERS KAYNAKLARI 
 
Bil101 web sitesinin ana sayfasındaki “Courses” ve ardından “BIL101E/CMP103 COURSE STUDY MATERIALS” linkinden aşağıdaki 
ders kaynaklarına ulaşılabilir. 

 Ders Bölüm Slaytları (Powerpoint sunum dosyaları) 
 Öne Çıkan Konuların Slaytları (Spotlight) 
 Örnek Önsınavlar (Sample Quizzes) 

 İnternet Örnekleri (Internet Exercises) 
 Ek kaynaklar Linkleri (Alternative Resources) 

 
Aşağıda bilgileri belirtilen ders kitabı da kaynak olarak kullanılmaktadır. 
Kitabın Adı : Computers Are Your Future. 
Yazarları : Catherine LaBerta, Diane M. Doyle, Bill A. Daley. 
Yayınevi : Pearson Education, 2013. (Çağlayan Kitabevi, Beyoğlu). 
 
Öğrencilerin yukarıda belirtilenler dışında, dersin hocası tarafından onaylanmamış kaynakları kullanılması tavsiye edilmez. 
Kampüs fotokopi bürolarında satılan eski Bil101 ders notlarını, eski quiz sorularını vs. lütfen kullanmayınız. 
 
 

 QUİZ SINAVLARI VE KONULARI  
 
Dönemin ilk iki haftasında Bil101 Muafiyet sınavına kayıt yapılmaktadır (Derslerin add/drop haftası olduğundan.) 
 

Muafiyet sınavlarının tarihleri her yarıyıl (bil.itu.edu.tr   ) duyurulmaktadır. 

Muafiyet sınavına öğrencinin kayıtlı olduğu dersin gün ve saatinde dersin başlama saatinde girmesi gerekmektedir. 
Laboratuvarlar arasıra aşırı dolduğunda ise öğrenciler seans seans sırayla sınava girerler.  
 
Quizler dönemin dördüncü haftasından itibaren başlamaktadır. Yoklama ve imza alınması bu hafta başlamaktadır. 
 
Quizler sadece MED binasında (Merkezi Derslik Binası) yer alan bilgisayar laboratuvarlarında (giriş katında BIL.LAB1 ve BIL.LAB2) 
yapılmaktadır. Öğrencilerin başka bir yerde quiz olmaları mümkün değildir. 
 

https://bil.bb.itu.edu.tr/
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Bir quizde çıkabilen soruların dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:  

 Chapter slaytlarından  2-3 soru 
 Alternatif kaynaklardan  1-2 soru 
 Sample quizlerden  1-2 soru 
 Jeopardy   1-2 soru 
 Genel kültür   1-2 soru 

 
 
Quizlerin hangi konuları kapsadığı aşağıda belirtilmiştir. 

Quiz 1 → Chapter 2: Inside the System Unit 
Quiz 2 → Chapter 3: Input/Output and Storage + Spotlight 2: File Management 
Quiz 3 → Chapter 4: System Software 
Quiz 4 → Chapter 5: Application Software: Tools for Productivity 
Quiz 5 → Chapter 6: The Internet & the World Wide Web II + Spotlight 4: Web 2.0 
Quiz 6 → Chapter 7: Networks: Communicating and Sharing Resources + Spotlight 5: Cloud Computing 
Quiz 7 → Chapter 8: Wired and Wireless Communications 
Quiz 8 → Chapter 9: Privacy, Crime, and Security 
Quiz 9 → Chapter 11: Programming Languages and Program Development 
Quiz 10 → Chapter 12: Databases and Information Systems 

 
Hangi quizin hangi hafta yapılacağını öğrenmek için Bil101 web sitesindeki Quiz Takvimine bakılmalıdır. 
Ek olarak BILTEST klasöründe hangi quizin hangi  hafta yapılacağı belirtilmiştir. 
 
 

QUİZ ADIMLARI 
 
 Derse zamanında geliniz. 
 

Öğrenciler kayıtlı oldukları Bil101 dersi şubesinin mutlaka başlangıç saatinde ilgili laboratuarda quiz için hazır bulunmalıdır. 
Zorunlu hallerde 5-10 dakikalık gecikme kabul edilebilir, daha geç gelenler quize alınmaz. 
 
Laboratuarların her gün ilk açılışı, otomasyonda belirtilen başlangıç saati olan sabah 8:30 yerine saat 9:00’da yapılacaktır. 
Diğer laboratuar açılış saatleri (10:30 , 13:30 , 15:30 ) aynen otomasyonda belirtildiği gibi yapılacaktır. 
 
Bir öğrenci sadece otomasyonda kayıtlı bulunduğu Bil101 CRN şubesine ait gün, saat ve laboratuarda quize girebilir. Başka 
bir gün, saat ve laboratuarda quize girmesi mümkün değildir.  
 

 Dersin hocası gözetiminde öncelikle Yoklama Listesinde isminizi bulup, ilgili haftaya ait quiz için imzanızı atınız (İTÜ öğrenci 
kimlik belgeniz yanınızda olmalıdır.) 

 

 Boşta olan herhangi bir makineye oturunuz, boş makine kalmadıysa (her laboratuarda 40 adet bilgisayar var) imzanızı 
attıktan sonra laboratuar dışında birkaç dakika bekleyiniz. 

 
Eğer oturduğunuz makine kapalı ise açın. Sonra sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayın. 
 
Makine açıldıktan sonra, eğer sistem size kullanıcı adı ve şifre sorarsa kendinize ait İTÜ kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak 
Windows işletim sisteminin açılmasını bekleyin. Yavaş yükleme nedeniyle bazen açılma uzun sürebilir. Eğer çok fazla 
bekleme olursa (10 dakikadan fazla), boştaki başka bir makineye geçin. 
 
Eğer İTÜ kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız, dönem başlamadan önce mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na şahsen 
giderek İTÜ kullanıcı adı ve şifrenizi alın (eski rektörlük binasında). 
 

 Eğer Windows zaten açıksa kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenize gerek yoktur, doğrudan makineyi kullanabilirsiniz. 
 

 Windows açıldıktan sonra ekranda masaüstünde Mozilla Firefox isimli web tarayıcısını tıklayıp çalıştırın. (Internet Explorer 
web tarayıcısını tercih etmeyiniz, çünkü takılıp kalma sorunu çıkabilmektedir.) 
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 Mozilla tarayıcısı açıldıktan sonra, pencerenin en üstündeki adres çubuğunda web adresi olarak bil.itu.edu.tr  yazıp Enter 

tuşuna basın. (Adresi yazarken www ön ekini yazmayın!) 
 
 Daha sonra Mozilla Firefox tarayıcısında, aşağıdaki üç adımda tıklama yapmanız gerekmektedir: 

 
 Bil101 web sayfası açıldıktan sonra, bir Quizi başlatabilmek için, pencerenin en üst sağ köşesindeki “Login” linkini tıklayın. 
 

Bil101 sitesinin kullanıcı adı ve şifresi olarak, aynen Windows’a giriş yaparken yazdığınız İTÜ kullanıcı adı ve şifresini burada 
da yazınız. 

 

 Ana sayfadaki “Courses” ve ardından “BILTESTS” yazan linki tıklayın. 
 

Eğer ilk defa quiz yapıyorsanız sistem sizden “Enrollment Key” girmenizi isteyecektir. 
Enrollment Key kutusuna her dönem size laboratuvada verilen anahtarı yazıp tıklayın. 
 
(Dikkat : Bil101 sitesinde bir kez enroll yaptıktan sonra, kesinlikle “Unenroll” yapmayınız. Çünkü unenroll işlemi sistemdeki 
tüm quiz notlarınızın silinmesine sebep olur.) 

 
 Daha sonra ekrana gelen haftalık Quiz takviminde ilgili haftayı bulup o haftanın quiz linkine tıklayın. 

Örnek : “Quiz 1–> Chapter 2: Inside the System Unit” yazan link. 
 

 Son olarak ekranda “Attempt” butonuna tıklayıp quizi başlatın. 
 

Quiz başladığında ekrana 10 tane soru gelir ve 10 dakikalık süre için geri sayım sistem tarafından otomatik olarak başlatılır. 
 

Soruları ve cevap seçeneklerini dikkatli şekilde okuyup cevaplarınızı işaretleyin. 
 
Eğer cevaplamayı erken bitirdiyseniz pencerenin en altındaki “Next” butonuna tıklayın, daha sonra ekrana gelen “Submit” 
butonuna tıklayın. Sistem 100 üzerinden aldığınız quiz puanınızı görüntüleyecektir. (Üç yanlış cevabın bir doğru cevabı 
götürmesi vb. şeklinde bir uygulama yoktur.) 
 
Eğer siz “Next” butonuna 10 dakika içinde tıklamazsanız, geri sayım süresi bittiğinde, quiz sorularının yer aldığı pencere 
sistem tarafından otomatik olarak kapatılır ve aldığınız puan ekranda görüntülenir. 

 
 Quiz puanınız ekranda görüntülendiğinde quiziniz bitmiş, ve puanınız sistemin veritabanına otomatik olarak kaydedilmiş 

demektir. 
 

 Dönem boyunca almış olduğunuz tüm quiz puanlarınızı topluca görüntülemek için pencerenin en altında sol tarafta bulunan 
“Grades” linkini tıklayabilirsiniz. 

 
 Bil101 web sitesinden çıkış yapmak için pencerenin en üst sağ köşesindeki “Logout” linkini tıklayın. 

 
 
 

QUİZ SIRASINDA UYULMASI ZORUNLU OLAN KURALLAR 
 
 Quiz sırasında aşağıda belirtilen yasaklara uymayanlar kopya çekmiş sayılırlar ve haklarında disiplin işlemi uygulanır. 

• Öğrencilerin birbiri ile konuşmaları (eğer bir sorunuz varsa dersin hocasına veya asistan gözetmene sorunuz.) 
• Her türlü kitap, sözlük, cep telefonu vb. kullanmak. 
• Bil101 web sitesindeki ders slaytlarını, Sample Quiz’leri vb. açmak. 
• Aynı anda birden fazla quiz başlatmak. 
• İnternette başka sitelere girmek. 

 
 Bir öğrencinin quiz soruları sistem tarafından tamamen rastgele olarak soru bankasından otomatik olarak seçilmektedir. 

Başka bir öğrenci ile size aynı quiz sorularının gelmesi ihtimali çok düşüktür. 
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QUİZLERE DEVAM ZORUNLULUĞU VE DÖNEM SONU NOTUNA KATKISI 

 
 Dönem boyunca toplam 10 quiz yapılır. 
 Bir quiz 10 sorudan oluşur, süresi 10 dakikadır. 
 Quiz notları ortalamasının Dönem sonu notuna katkısı %60’dır. 

 Quizlerin ortalaması hesaplanırken en yüksek 7 quiz notunun ortalaması alınır. 
 Bir tek quizin katkısı ise %8.57’dir. 
  Üniversitenin devam zorunluluğu uyarınca her öğrencinin en az 5 quize girme hakkı ve zorunluluğu vardır. Beşten daha az 

quize giren öğrenci devam koşulunu sağlayamadığından VF notu alır ve final sınavına giremez. 
 Finale girebilmek için belirleyici şart, yoklamalarda en az 5 quize girmiş ve bu quizlerin toplam puanının, ders toplam 

puanınının en az %20 olması gerekmektedir. öğrenciler VF notu alır ve final sınavına giremez. 
 Girilmeyen bir quizin notu sıfır olur. 
 Bir öğrencinin çeşitli kişisel nedenlerle (quiz başlangıç saatine geç kalma, sağlık raporu, teknik gezi, turnuva, yarışma vb.) 

quize girmediği durumlarda öğrenciye özel telafi quizi yapılmaz. Bu tür durumlar düşünülerek toplam 10 quizden en yüksek 
7’sinin ortalaması alınır ayrıca bir telafi uygulanmaz.  

 Resmi tatil (dini/milli bayram vb.) nedeniyle yapılamayan bir quiz olduğunda, ertelenmiş olan quiz bir sonraki haftanın quizi 
ile birlikte aynı saatte arka arkaya yapılır. Bu durumda öğrenciler yoklama listesine iki ayrı quiz için iki ayrı imza atar. 

 
FİNAL SINAVI VE DÖNEM SONU NOTUNA KATKISI 

 
 Final sınavı 40 sorudan oluşur, süresi 25 dakikadır. 
 Final sınavı notunun Dönem sonu notuna katkısı %40’dır. 
 Final tüm konuları kapsar ve quiz benzeri sorulardan oluşur. 
 Final sınavları Öğrenci Otomasyon Merkezinin duyurduğu yerde, bazen MED binasında, bazende İnşaat Fakültesi binasındaki 

bilgisayar laboratuarlarında (D101 - D102 - D103 - D104) yaklaşık 200 makine ile yapılmaktadır. 
 Final sınavının kesin tarihi ve yeri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın (Otomasyon) web sitesinde ilan edilir 

(www.sis.itu.edu.tr). Belirli öğrenci numarası aralıklarına göre oluşturulan final oturum saatleri ise Bil101 dersinin web 
sitesinde ilan edilir (bil.itu.edu.tr). 

 Final sınavı sonrasında sadece FF alan öğrencilerin Bütünleme sınavına girme hakkı vardır. 
 

 
MUAFİYET SINAVI AÇIKLAMASI 

 
 Bil101E Muafiyet sınavına İTÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, sadece bir defaya mahsus olmak üzere girebilir. İTÜ’ye giriş 

yılı eski olup daha önce Bil101E dersini hiç almamış olanlar da eğer Muafiyet sınavına hiç girmemiş ise, bu sınava girebilir. 

 Dersi en az bir defa alıp kalanların veya muafiyet sınavına daha önce girip geçemeyenlerin tekrar Muafiyet sınavına girmesi 
mümkün değildir. 


