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ÖNEMLİ: Web tarayıcısı olarak Google Chrome, Firefox, Safari kullanılabilir. En iyi deneyim için web 

tarayıcısı olarak Google Chrome'u kullanmanızı önerilmektedir. İnternet Explorer desteği 

bulunmamaktadır. 

Blackboard LMS Sistemine Giriş 
 

 https://ticaret.mrooms.net adresine girilir.  

 Karşımıza gelen ekranda “Giriş Yap” butonuna tıklanır. (Resim 1) 

 

Resim 1 

 Kullanıcı adı ve Şifre girilerek “Giriş Yap” butonuna tıklanıp sisteme erişim sağlanır. 

 Vermiş olduğunuz dersler ekranda listelenir.  

 

Sanal Sınıfa Giriş  

 
 Sanal sınıf verilecek dersin üzerine tıklanır. (Resim 2) 

 

 

Resim 2 

https://ticaret.mrooms.net/
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 Karşımıza gelen ekranda “Canlı Dersler” sekmesi tıklanır.(Resim 3) 

 

Resim 3 

 

 Ders isminin sağ tarafında bulunan             işaretine tıklanarak oturumlar listelenir. Haftalık 

olarak sanal sınıflarınız oluşturulmuştur. Aktif olan sanal sınıf linkinin üzerine basılır 

“Oturuma Katıl” butonuna tıklanır. (Resim 4) 

 

Resim 4 

 

 

Resim 5 
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 Sanal Sınıf oturumunun açılışı esnasında uygulama mikrofon ve kamera erişim izinlerine onay 

verilir.  

 İlk olarak sanal sınıf gerçekleştireceğiniz ekranı görüntülenecektir. (Resim 5) 

#1. Ses paylaşma butonu ile mikfonuzunu aç/kapa işlemleri gerçekleştirilir. Mikrofonuz açık 

olduğunda bu buton yeşil görünecektir. 

#2. Görüntü paylaşma butonu ile kameranızı aç/kapa işlemleri gerçekleştilir.  

#3. El Kaldırma botunu öğrenciler için Eğitmenlerden söz istemesi için kullanılmaktadır. Öğrenci 

ekranında sadece “El kaldırma butonu” bulunmaktadır. Eğitmen tarafından söz verilmesi 

durumunda ses ve görüntü paylaşma butonu aktif olmaktadır. 

 Sol üst köşede yer alan çizgili düğmeye tıkladığınızda dersin kaydını başlatma, oturumundan 

çıkış ve yardım bilgisi bulunmaktadır.  (Resim 6) 

**Ders için hazırlıklar tamamlandığında “Kayda Başla” butonuna basılmalıdır. 

 

 

Resim 6 
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 Ders kaydı başladığında sol üst köşedeki açılan Menüde “Kaydı Durdur” butonu aktif gelecektir, 

dersi sonlandırmak için bu butona basılması gerekmektedir. Ders oturumu tamamen kapatmak 

için “Oturumdan Ayrıl” butonuna basılır. (Resim 7) 

 

 

Resim 7 
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Resim 8 

 Ekranın sağ alt köşesinde bulunan düğmeye tıkladığınızda; 

#1. Sohbet menüsü açılır, istenen kişi veya herkes ile sohbet edebilirsiniz. Ses ve görüntü 

kullanılmayan oturumlarda soru sormak gibi iletişim bu şekilde yapılmaktadır. 

#2. Ders bulunan katılımcılar burada listelenir. 

#3. Ekrana tahta yansıtma, uygulama yada ekran paylaşımı ve dosya paylaşmak gibi işlemler bu 

menüden yapılır. 

o Uygulama ve Ekran Paylaşma sekmesine tıkladığınızda masaüstünüzün tamamını yada açık 

olan bir uygulamayı paylaşabilirsiniz. 

o Dosya paylaş sekmesinde dosya yüklendiğinde “Şimdi Paylaş” butonuna basıldığında 

yüklemiş olduğunuz dosya ekrana yansıyacaktır. 

#4. Ses, görüntü ve bildirim ayarlarını yapabilirsiniz.(Resim 8) 

 

 

 

 



İstanbul Ticaret Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 

 

Resim 9 

 Ders esnasında öğrencilerden El kaldır butonuna basıldığında ekrana yansımaktadır. Eğitmen 

tarafından Eli indir yada * simgesine basılmadığı takdirde ekranda kalmaya devam edecektir. 

Öğrenciye sesli söz hakkı verilmek istenirse öğrenci         simgesine tıklanıp “Sunum Sahibi 

Yap” sekmesine tıklanır. (Resim 9) 

 

 Eğitmen öğrencini söz hakkını bitirmek istediğinde öğrencinin yanında bulunan simgeye 

tıklayıp “Katılımcı Yap” işaretlenir.(Resim 10) 

 

 

 

Resim 10 
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Sanal Sınıfta Anket Oluşturma 

 

 İçerik paylaş bölümünden(Resim 8,#3) Anket kısmı tıklanır. Oluşturmak istenilen “çoktan 

seçmeli” yada “Evet/Hayır” seçeneklerinden birisi seçilir.(Resim 11) 

 

 

Resim 11 

 Anket sorusu yazılarak, eklenmek istenen seçenek sayısı belirlenip anket taslağını hazırladıktan 

sonra “Başlat” butonuna tıklanır. 

 

 

 Ana ekranın alt tarafında anket sekmesi açılır ve ankete verilen cevapların kontrolü ve anketi 

bitirme işlemleri bu ekrandan yapılır.(Resim 12) 

 

 

 

Resim 12 
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Sanal Sınıfta Özel Oda Grupları Oluşturma  

 

 İçerik paylaş bölümünden(Resim 8,#3) “Özel Oda Grupları” kısmı tıklanır. (Resim 13) 

 

 

Resim 13 

 Gelen ekranda “Ana Oda” kısmında sanal sınıfta bulunan katılımcılar listelenir.      Sembolüne 

tıklayarak özel oda sayısını artırabilirsiniz. Gruplandırmak istenilen öğrenciyi sürükle/bırak 

yöntemiyle gruba ekleyebilir, işlemler tamamlandıktan “Başlat” butonuna tıklanır. Özel oda 

gruplarında sanal sınıf kaydı alınmamaktadır. Öğrenciler ses ve görüntülerini 

paylaşabilirler.(Resim 14) 

 

 

Resim 14 
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 Özel oda gruplandırma işlemi tamamlandıktan sonra sanal sınıfları katılımcıları listelediğimiz 

ekranda gruplar görünecektir. Öğrenci isminin sonunda bulunan üç nokta (…) işaretine 

tıklayarak “başka bir gruba taşı” seçeneği üzerinden öğrencinin bulunmuş olduğu grubu 

değiştirebilirsiniz. Grup isimlerinin sonunda bulunan simgeyi tıklayarak istenilen gruba katılma 

işlemi yapabilirsiniz. Özel oda gruplarını tamamen sonlandırmak için ise ekranın üstünde 

bulunan        simgesine tıklanır.(Resim 15)  

 

Resim 15 
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Ödev İşlemleri 
 

 Dersin üzerine tıkladığımızda karşımıza gelen “Yeni bir bölüm oluştur” sekmesine tıklanıp ödev 

kategorisi oluşturulur.(Resim 16) 

Not: Derse ilk giriş yapıldığında giriş ekranından “Öğrenim etkinliği oluştur” butonuna basılarak 

“Ödev” sekmesine tıklayıp ödev planlamasını yapılabilmektedir. Aktivitelere erişilebilirliğin 

kolay olması açısından giriş kısmında “Canlı Dersler” olması hem Eğitmen hem de öğrenci 

açısından “İçindekiler” kısmına yeni bir bölüm oluşturarak kategori oluşturulmasının faydalı 

olacaktır. 

 

 

Resim 16 

 

 Oluşturmuş olduğum “Ödev” bölümüne tıklanır. “Öğrenim etkinliği oluştur” tıklanıp Ödev 

sekmesi tıklayarak ödev için belirlenen kriterler girilerek oluşturulur.(Resim 17) 

 

 

Resim 17 
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 Oluşturmuş olduğunuz ödevin üzerine tıkladığınızda “Tüm gönderimleri görüntüle/puanla” 

tıkladığınızda ödevlerini gönderen öğrencileri, puanlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

(Resim 18) 

 

Resim 18 
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