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Bu  rehber,  sınav  (mazeret  sınavı)  veya  benzeri  etkinlikler  için  belirli  bir  öğrenci  grubunun  erişim
sağlamasının  istendiği  durumlarda,  sadece  öğrenci  numarası  kullanarak erişim  izni  verilmesine  ilişkin
adımları anlatmaktadır. Diğer rehberler ve yeni güncellemeler için: https://iste.edu.tr/ubom 

1) Erişimin sınırlandırılması işlemi; yeni etkinlik ekleme veya etkinliği düzenleme bölümündeki Resim-1
ayar sekmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Resim-1 Erişim Kısıtlaması

2) Resim-1 ile  verilen  ayar  sekmesi  öğrenme portalındaki  tüm etkinliklere  uygulanabilmektedir. 1  nolu
buton ile kısıtlama ekleme menüsü (Resim-2) görüntülenebilir.

Resim-2 Kısıtlama Türleri

3) Resim-2 ile etkinlik farklı biçimlerde sınırlandırılabilmektedir. Örneğin; tanımlı olan bir etkinliğin öğrenci
tarafından tamamlanmış olması, belirli bir tarih aralığı ile sınırlama, belirli bir etkinlikten istenen aralıkta bir
not almış olma, vb. “Kısıtlama ayarla” seçeneği yardımıyla birbirine “ve”/”veya” bağlacı ile bağlı kurallar
yazmaya olanak sağlayacak gruplar oluşturulabilmektedir.

Kullanıcı bilgileri ile sınırlama yapmak için 2 nolu “Kullanıcı Profili” seçeneği kullanılmalıdır.

https://iste.edu.tr/ubom


 

Resim-3 Profil Kısıtlamaları

4) Kısıtlama menüsünden ilk kısıtlamanın eklenmesi ile Resim-3’te yer alan sayfaya ulaşılacaktır.

Resim-3’e ilişkin alanlar:
◦ 3: 

▪ Zorunlu: Koşulun kesinlikle sağlanmış olması gerekir.
▪ Zorunlu  Değil:  Koşulun  kesinlikle  sağlanmıyor  olması  gerekir  (Çeviri  hatası  mevcut,

“Zorunlu”nun tersi/değili durumlarını kapsar)
◦ 4: Profil alanı olarak kullanılmak istenen bilginin türü

▪ ID numarası: Öğrenci numarasını temsil eder
◦ 5: Alanın; eşit olması, içeriyor olması gibi filtreleri temsil eder (öğrenci numarası için “eşitse”

seçimi kullanılmalıdır) 
◦ 6: Filtrelenmek istenen bilgi (sadece bir adet öğrenci numarası yazılmalıdır) 
◦ 7:  Yeni  kısıtlama  ekleme  (mevcut  kısıtlamaya  ilave  olarak  yeni  öğrenci  numaraları

eklenmek isteniyorsa kullanılmalıdır)

5) Öğrenme portalı, birbiriyle bağlantı şekilde kural yazmaya elverişli bir yapıya sahiptir. Daha fazla kural
eklemek için 7 nolu buton kullanılabilir. Butona tıklandığında Resim-2’de yer alan menüden seçim yapılması
istenecektir.  Açılan  menüden  2  nolu  “Kullanıcı  Profili”  butona  basılarak  yeni  bir  profil  kısıtlama  alanı
eklenebilir ( Resim-4 ). Kısıt sayısı, erişimi sağlanmak istenen öğrenci sayısı kadar olmalıdır.

Resim-4 Birden Fazla Koşul (Çok sayıda öğrenci için)

6) Eklenen koşullar birbirlerine bağlaçlarla (ve/veya) bağlanabilir (herhangi bir öğrenciyi temsil etmesi için
“veya” bağlacı kullanılmalı).

Resim-4’e ilişkin alanlar:
◦ 8:  

▪ “Tümü”: Yer alan koşulların tamamının sağlayan öğrenciler erişebilir (“ve” bağlacı).
▪ “Herhangi”: Yer alan koşulların herhangi birini sağlayan öğrenciler erişebilir (“veya”

bağlacı). 
◦ 9: 8 nolu seçime bağlı olarak bu metin değişmektedir. “Tümü” seçili olursa “ve”, “Herhangi”

seçeneği seçili olursa “veya” bağlacı olarak görüntülenir.
◦ 10:  Girilen  koşullar  (her  öğrenci  için  bir  “kullanıcı  profili  alanı”  koşulu  yer  almalı  ve  bu

koşulların “veya” ile bağlı olduğuna dikkat edilmelidir)
◦ 11: İstenilen koşulu silmek için kullanılır.



Resim-5 Haftalık Ders Akışında Sınırlamanın Gösterilme Şekli

7) Etkinlik düzenleme/ekleme süreci tamamlandığında sınırlanan etkinlik, haftalık programda Resim-5’teki
şekilde görüntülenir (Koşulları sağlayan öğrenciler sınırlama metnini göremezler). Etkinliği tüm öğrenciler
görüntülerken sadece koşulları sağlayan öğrenciler giriş yapabilir. 

Resim-5  ile  verilen  örnekte  (2019-2020  Öğretim  Yılı  Bahar  Dönemi  YOG-201  dersi),  mazeret  sınavı
dilekçesini sisteme yükleyen ve mazereti kabul edilen (geçerli dilekçeler 100 puan olarak değerlendirilmiştir)
öğrencilerin mazeret sınavına girmesi sağlanmıştır. Resmi kanallar aracılığı ile dilekçesi tarafımıza iletilen
iki öğrenciye ait öğrenci numaraları da dilekçe kuralına ilave olarak “veya” bağlacı yardımı ile eklenmiştir.
Bu öğrencilere ait bilgiler 12 nolu alanda görülebilmektedir.


