
Google Meet'i evde kullanırken 
yararlanabileceğiniz ipuçları

● Çocuğunuzun Google Workspace for Education 
hesabını kullandığından emin olun
Çocuğunuz, öğretmeniyle veya sınıf arkadaşlarıyla 
görüşüyorsa kişisel hesabından değil, Google Hesabı 
üzerinden giriş yapmalıdır.

● Ev ödeviyle ilgili yardım alın
Ev ödevi yardımı veya öğretmenleriyle toplantı 
planlayabilirsiniz.

● Mükemmel bir deneyim hazırlayın
Çocuğunuzun Google Meet'ten en iyi şekilde 
yararlanabilmesi için en son sürümü yüklediğinizden 
emin olun. İnternetinizin bant genişliği düşükse 
kaliteyi iyileştirmek için çocuğunuzun bilgisayarındaki 
kamerayı kapatmayı deneyebilirsiniz. 

● Katılımı teşvik edin
Çocuğunuz el kaldırma özelliğini kullanarak 
öğretmenlerine soru sorabilir, sohbet özelliğini 
kullanarak öğretmenle ve arkadaşlarıyla konuşabilir.

Veliler İçin Google Meet Rehberi
Yüz yüze görüşemiyor musunuz? İletişimi sınıf dışında da sürdürmek için Google 
Meet kullanın

Okullar neden Google Meet'i 
tercih ediyor?

● Google Meet'in kurulumundan yöneticiler 
sorumludur
Okulunuzun BT yöneticisi Google Meet'i 
kurup etkinleştirir ve bazı kontrollerin 
yalnızca öğretmenlerin sorumluluğunda 
olmasını sağlar.

● Kontrol öğretmenlerde
Toplantı sırasında yalnızca öğretmen, diğer 
katılımcıları sessize alabilir veya toplantıdan 
çıkarabilir. Bu sayede, öğrenciler yanlışlıkla 
veya başka sebeplerle öğretmenlerini sessize 
alamaz ya da toplantıdan çıkaramaz.

● Canlı altyazıları kullanın
İşitme engelli olan, duyma zorluğu çeken 
veya odaklanma konusunda desteğe ihtiyacı 
olan öğrencilere yardımcı olmak için canlı 
altyazı özelliğini etkinleştirin.

● Kolay kullanım
Okuldan veya evden, mobil cihazınızla 
veya bilgisayarınızla katılın.Tıklayın ve 
toplantıya girin.
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Google Workspace bünyesindeki Google Meet, Google 
Workspace for Education üzerinden tüm okullara ücretsiz 
sunulur. Eğitimciler, video konferans aracı olan Google Meet'i 
kullanarak çocuğunuzla bire bir görüşme düzenleyebilir, 
uzaktan eğitim sürecini kolaylaştırabilir, ebeveynler ve velilerle 
sanal olarak toplantı ya da konferans görüşmesi düzenleyebilir.

Çocuğunuzun internet erişimi olan bir bilgisayarı ya da mobil 
cihazı ve Google Workspace for Education hesabı varsa 
öğretmenler, eğitime Google Meet üzerinden görüntülü 
olarak devam edebilir.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet, öğrencilerin ve öğretmenlerin gizliliğini teminat altına alan koruyucu 
özelliklere sahiptir:

● Google Meet, IETF güvenlik standartlarına uyararak Datagram Taşıma Katmanı 
Güvenliği (DTLS) ve Güvenli Gerçek Zamanlı İletim Protokolü (SRTP) koşullarını 
karşılar

● Google Meet'te tüm veriler şifrelenir ve bu işlem, istemci ve Google arasındaki 
aktarım sırasında gerçekleşir

● Varsayılan olarak, anonim kullanıcılar toplantıya katılamaz

● Google Meet'i web'de kullanmak için herhangi bir eklenti gerekmez. Meet tüm 
işlevleriyle Chrome'da ve diğer tarayıcılarda çalıştığından güvenlik tehdidi riski 
daha azdır.

● Google Meet'te, kötüye kullanımı engelleyici özellikler ve güvenli toplantı 
kontrolleri varsayılan olarak etkindir
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Google Meet'te öğrenci güvenliği

Google, öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunmasına ve 
okullarımızın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan 
ürünler geliştirmeyi ilke edinmiştir.

Çocuğunuz Google Workspace for Education'ı 
kullanıyorsa öğrenci verileri Google'ın mülkiyetine 
geçmez ve öğrencilere reklam gösterilmez. Ayrıca 
Google; FERPA1, COPPA2, GDPR ve HIPAA gibi 
uygunluk standartlarını destekler.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 
Öğrenmek istediklerinizi çocuklara sorabilirsiniz:  

● Okulda sesle yazma mı yoksa altyazı mı 
Kullanıyorsunuz? Öğretmeniniz derslerde 
Google Meet'i nasıl kullanıyor? 

● Öğretmen ve sınıf arkadaşlarınla görüntülü 
görüşmenin en iyi yanı ne?

● Google Meet'te yapılan derslerde nasıl kurallar var? 
Bu kuralların, okuldaki sınıf ortamında uygulanan 
kurallardan farkı ne? 

Çocuğunuzun hızlı başlangıç 
kılavuzumuz ile Eğitim sayfamızı 
kullanarak sorun gidermesine  nasıl 
yardımcı olabileceğiniz ve Google Meet 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

