
1- Sınavların ödev formatında yapıldı-

ğı durumlarda, bu sınavların etkin 

olduğu tarihi ve sınava girecek öğren-

cileri kısıtlamak için aşağıdaki adım-

lar takip edilmelidir. 

 

2- Ödev hazırlama sayfasındaki 

“Erişilebilirliği sınırla” ayarını seçiniz. 

 

3- Kısıtlama ekle butonunu tıklayınız. 

4- Açılan pencerede Tarih butonuna 

tıklayınız. 
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Şekil 1 

Şekil 2 



 

 

  

  

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÖDEV KISITLAMA EKLEME REHBERİ 

2021  

9- Şekil 4’te görüldüğü gibi tekrar kısıtlama kümesi yapmanıza olanak sağlayan Kısıtlama 

Ekle butonu alttaki ikinci pencerede belirecektir.  

10- Şekil 4’te kırmızı ile işaretli en üstteki alanın “tümü” olarak seçili kalmasına dikkat 

ediniz. Bu Tarih ve öğrenci kriterlerinin ikisinin de dikkate  alınmasını sağlayan “ve” işle-

minin gerçekleştirilmesini sağlar. 

11- Şekil 4’te kırmızı ile işaretli olan “Kısıtlama Ekle” butonuna tıklayınız. 

12- Şekil 2’deki pencere açılacaktır. Burada “Kullanıcı profili” butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 4 

Şekil 3

5- Şekil 3’te  görüldüğü  gibi,  tarih  kısıtı  erişim  kısıtı  olarak  sayfaya  eklenecektir.  Sınavın 

başlayacağı zamanı ayarlayınız. Çevrim içi sınav seçeneğinde kısıtlamadan tarih 

ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. 11. maddeden devam edebilirsiniz.

6- Burada “Öğrenci” alanı yanındaki kırmızı işaretli alan “zorunlu” olarak kalmalıdır.

7- Sınava girecek öğrencileri seçmek için Kısıtlama Ekle butonuna tıklayınız.

8- Şekil 2’deki ile aynı pencere açılacaktır. Buradaki “Kısıtlama ayarla” butonuna tıklayı-

nız.
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14- Şekil 5’te diğer öğrencileri eklemek için tekrar kırmızı ile işaretli “Kısıtlama Ekle” bu-

tonuna tıklayınız.  Şekil 2’deki pencere açılacaktır. Tekrar “Kullanıcı profili” butonuna 

tıklayınız. 

 

 

Şekil 5 

Şekil 6 

    

  

15– Şekil 6’daki gibi yeni kullanıcı profili alanı eklenecektir. Burada da 8’deki işlemleri 

yapınız. Eşleştirme alanını “herhangi” olarak seçiniz, bu durumda kısıtlar arasında veya 

etiketi görülecektir. Diğer öğrenciler için de üstteki adımları tekrarlayınız.

13- Şekil 5’te görüldüğü gibi Kullanıcı profili kısıtı eklemeyi sağlayan kısıt alanı sayfaya 

eklenecektir. Burada kırmızı ile işaretli alanların şekildeki gibi E-posta adresi ve eşitse 

şeklinde seçilmesi gerekir. Boş alana da sınava girmesi istenen öğrenci e-postası yazıl-

malıdır (Öğrenci e-postaları öğrenciNumarası@ogrenci.btu.edu.tr formatındadır).
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Şekil 7.  Kısıtlar arasına eklenmiş bir kullanıcı profilindeki öğrencinin sınav 

zamanından önce sayfasında gördüğü bildirim. 

Şekil 8.  Kısıtlar arasına eklenmiş bir kullanıcı profilindeki öğrencinin sınav za-

manında sayfasında gördüğü aktif bağlantı. 

Şekil 9.  Kısıtlar arasına eklenmiş bir kullanıcı profilindeki öğrencinin sınav zama-

nında sayfasında gördüğü aktif bağlantıya tıkladığında açılan sayfa. 

Şekil 10.  Kısıtlar arasına eklenmemiş bir kullanıcı profilindeki öğrencinin sınav zama-

nından önce sayfasında gördüğü bildirim. 


