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T.C.  

TRABZON ÜNİVERSİTESİ  

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSLERİNİN MUAFİYETİ SINAV 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1– (1) Bu yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesinin farklı birimlerinde ön lisans 

ve lisans düzeyindeki ismi ve ders kodu değişiklik gösterebilen "Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı" içerikli derslerin muafiyet sınavının yapılmasıyla ilgili ilkeleri belirlemektir.  

Kapsam  

Madde 2 - (1) Trabzon Üniversitesi Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / Meslek 

Yüksekokullarının bölümlerinde verilmekte olan "Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı" içerikli 

bilgisayar derslerini kapsar.  

Yasal Dayanak  

Madde 3 - (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 7.06.1997 tarih ve 

97.19.1429 sayılı kararına ve Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen deyimler;  

a) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,  

b) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,  

c) Temel Bilgi Teknolojileri Dersleri Muafiyet Sınavı: Üniversitenin her akademik dönemin 

başında açacağı merkezi sınavını,   

d) Ortak Sınav Komisyonu (OSK): Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / Meslek Yüksekokulu 

bünyelerinde, Rektörlükçe görevlendirilen Akademik Birimin koordinatörlüğünde bilgisayar 

derslerini veren öğretim elemanlarından oluşturulacak sınav komisyonunu,  

e) BMS: Temel Bilgi Teknolojileri Dersleri Muafiyet Sınavını,  

f) BMD: Temel Bilgi Teknolojileri Dersleri Muafiyet Sınavı kapsamına giren dersleri, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınavlarda Uygulanacak İlkeler 

Muafiyet Sınavı İlkeleri  

Madde 5 - (1) Muafiyet sınavının içeriği Trabzon Üniversitesinin farklı birimlerinde ön 

lisans ve lisans düzeyindeki ismi ve ders kodu değişiklik gösterebilen "Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı" derslerin içerikleri dikkate alınarak Ortak Sınav Komisyonu (OSK) tarafından belirlenir.   

Madde 6 - (1) Temel Bilgi Teknolojileri Dersleri Muafiyet Sınavı, Güz Yarıyılının daha 

önceden ilan edilen tarihlerde başvuruları alınır ve Rektörlükçe görevlendirilen Akademik Birimin 

koordinatörlüğünde oluşturulacak OSK tarafından yapılır. 
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Madde 7 - (1) Temel Bilgi Teknolojileri dersleri muafiyet sınavına ders yılı başında BMD 

derslerine kaydını yaptıran öğrenciler başvurabilirler.  

Madde 8 - (1) Üniversite birimlerinden herhangi bir bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler Güz 

ve Bahar Yarıyılı BMD derslerini almadan önce her bir ders için yalnızca bir defa muafiyet sınavına 

girebilir.  

Madde 9 - (1) Temel Bilgi Teknolojileri Dersleri muafiyet sınavına son başvuru tarihi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir. Öğrenciler bu amaç için hazırlanmış formu 

doldurarak, kayıtlı oldukları ilgili birime başvurularını yaparlar.  

Madde 10 - (1) Başvurunun yapıldığı birimler bu yönergenin 6, 7 ve 8 inci Maddelerine 

göre ön değerlendirmeyi yaparak sınava girecek öğrencilerin listesini sınav tarihinden 5 (beş) 

işgününden önce Rektörlükçe görevlendirilen Akademik Birime bildirirler.  

Madde 11 - (1) Muafiyet sınavı, test sınav tekniği kullanılarak OSK tarafından yapılır.   

Madde 12 - (1) BMS soruları; OSK tarafından hazırlanarak, sınav soru paketleri sınavın 

yapılacağı ilgili birimlere sınavdan önce teslim edilir.  

(2) İlgili birimler sınav için yeterli sayıda sınav salonu, sınav sorumlusu ve Yardımcılarını 

görevlendirirler.  

Madde 13 - (1) BMS sonunda, sınav evrakı Rektörlükçe görevlendirilen Akademik Birime 

eksiksiz olarak teslim edilir,  

(2) Değerlendirme OSK tarafından yapılır ve sonuçlar ilgili birime ve Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığına bildirilir.  

(3) Muafiyet sınavlarına, Üniversitenin değişik birimlerinde okumaya hak kazanan isteyen 

her öğrenci katılabilir.  

(4) Başarı puanı, 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir ve 60 (altmış) ve üzeri not alan 

öğrenciler başarılı ve muaf sayılarlar. Bu öğrencilere aldıkları puanın karşılığı olarak Trabzon 

Üniversitesi ön-lisans ve lisans eğitim öğretim yönetmeliğine göre harf notu verilir.  

(5) Sınav sonucunda muafiyet hakkı kazanan öğrenciler bu haklarından vazgeçemezler.  

Madde 14 - (1)  Öğrenci sınav sonucuna, sınav sonuç ilanından itibaren bir hafta içerisinde 

maddi hata ya da hatalı soru yönünden incelenmek üzere yazılı olarak ilgili birime itirazda 

bulunabilir.  

(2)  İtiraz OSK tarafından değerlendirilir ve sonuç öğrenciye en geç onbeş gün içinde 

bildirilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 15 - (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda Trabzon Üniversitesi ön-lisans ve 

lisans eğitim öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 17- (1) Bu yönerge hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü Yürütür.  

 

(05.07.2018 Tarih ve 03 Sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiştir.) 


