GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Google for Education
ile daha güvenli öğrenim
Öğretim ve öğrenim süreçlerinde verilerinizin gizli ve güvende
olduğundan emin olabilmeniz için okulunuza güvenli bir dijital öğrenim
ortamı sağlamak Google for Education’ın temel ilkelerinden biridir.

Daha güvenli dijital
öğrenim alanları için güvenlik

Okulunuzun tüm
bileşenlerinde gizliliği koruyun

Okulunuzu her gün gelişen dijital
tehditlere karşı dünyanın en ileri
dijital güvenlik sistemleriyle koruyun.

En yüksek dijital sorumluluk
standartlarını destekleyen
araçlarla eğitimci, öğrenci ve
velilerinizin gizliliğini birinci
önceliğiniz yapın.

Siber güvenlik artık
hiç olmadığı kadar önemli

Verilerinizin
denetimi ve güvenlik
tehditlerinin görünürlüğü
Tüm verileriniz için tam görünürlük
sağlayan merkezi bir konsol ve size
daha fazla denetim sunan ayarlar
sayesinde güvenlik tehditlerinden
haberdar olun.

Google dijital güvenliğinizi korumayı asla bırakmaz:
●

FBI ve diğer federal kurumlar
tarafından yayınlanan bir rapor,
2020-2021 okul yılında siber saldırıların
bir numaralı hedeﬁnin ilk ve
ortaöğretim
kurumları olduğunu ve ﬁdye yazılımı
saldırılarının çoğunun yine bu hedeﬂere
yöneldiğini gösterdi.

●

●

●

Her gün 100 milyon kimlik avı girişimi
Gmail tarafından engelleniyor
Her hafta 30 bin güvenli olmayan web sitesi Google
tarafından tespit ediliyor
Her ay 74 milyon kullanıcı Google’ın Şifre Yöneticisi’nden
yardım alıyor
Her yıl 700 milyon kişi güvenliğini güçlendirmek için Güvenlik
Kontrolü’nü kullanıyor

Google ile her gün daha güvenli

Eğitim gizliliği ve güvenliği
standartlarına sıkı şekilde uygunluk
Google for Education; FERPA, COPPA, GDPR, Student
Privacy Pledge ve bunlar gibi pek çok sıkı eğitim gizliliği
standardına uygunluğu destekler.

Gizlilik ve güvenlik hakkında
daha fazla bilgi edinin:
edu.google.com/privacy

GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Google for Education, okulunuzdaki herkesin etkileşime geçip öğrenmesi için daha güvenli
bir yöntem sağlarken yerleşik güvenlik, kanunlara ve kurallara sıkı şekilde uygunluk ve verilerinizin
kontrolü ve sahipliği gibi avantajlar sunar.

Yerleşik, otomatik,
7/24 koruma
●

●

●

●

●

Durmaksızın gelişen güvenlik
tehditlerine karşı otomatik
koruma özellikleri sayesinde
her zaman hazırlıklı olun
Dijital öğrenim ortamınızın
her noktasında esnek bir güvenlik
sunan proaktif engelleme
ve 7/24 izleme
Etkinlikteki aşırı dalgalanmalarla
başa çıkacak şekilde geliştirilmiş,
%99,9 çalışma süresi sunan
kurumsal düzeyde
ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik
18 yaşından küçük öğrenciler
için varsayılan olarak yaşa uygun,
seçilmiş içerikler sunan
daha güvenli tarama
ve arama deneyimleri
Dijital tehditlerden haberdar
olmanızı sağlayacak yararlı
ipuçları ve size özel öneriler

Kanunlara ve kurallara uygun,
sorumlu veri uygulamaları
●

●

●

●

FERPA, COPPA ve GDPR dahil
sıkı gizlilik standartlarına
uygunluğu destekler
Google Workspace for
Education’da reklam yoktur
ve 18 yaşından küçük
öğrencilerin kişisel bilgileri reklam
hedeﬂemesi için kullanılmaz
Veri güvenliği protokollerimiz
ve gizlilik politikalarımız şeffaftır
İnternet güvenliğinde sürekliliği
desteklemek için dijital
sorumluluk kaynakları
ve eğitimler sunulur

Görünürlük ve denetim
●

●

●

●

●

Verilerinizi istediğiniz şekilde
yönetebilmeniz için veri sahipliği
ve kontrolleri
Güvenlik merkezini
kullanarak güvenlik ayarları
ve gerçek zamanlı uyarılara
tek bir yerden ulaşabilirsiniz
Analiz ve bulgular,
güvenlik merkezi kontrol
panelinde ihtiyaçlarınıza
göre özelleştirilebilir
Okul veya sınıﬂarın tamamına
ya da bireylere yönelik
varsayılan ayarları değiştirmek
için esneklik ve denetim
Gelişmiş güvenlik yükseltmeleri,
kurumunuzun kendine özgü
gereksinimlerine uygun, proaktif
güvenlik özellikleri
eklemenizi sağlayan
seçenekler sunar

Google for Education’la öğretim
ve öğrenim için güvenli bir temel oluşturun.

Kurumunuzun kendine özgü gereksinimleri
için premium özellikler ekleyin.

Geniş kapsamlı, sürekli izleme ve etki haﬁﬂetme
olanağı sağlarken güvenli bir dijital öğrenim ortamında
kesintileri en aza indiren bu yerleşik, otomatik
özelliklere güvenebilirsiniz. Tüm bu özellikler
şu ürünlerde sunulmaktadır:

Okulunuzun veri ve cihazlarını proaktif olarak korumak
için güvenlik merkezinize ilave güvenlik özellikleri
eklemenizi sağlayacak çeşitli yükseltmeler arasından
size uygun olanı seçin. Yükseltmeler şunlardır:
●

●
●
●

Google Workspace for Education Fundamentals*
Chromebook'lar
Chrome Education Yükseltme

* Gerekli şartları karşılayan kurumlar için ücretsizdir

●

Google Workspace for Education Standard
Google Workspace for Education Plus

Gizlilik ve güvenlik hakkında
daha fazla bilgi edinin:
edu.google.com/privacy
© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

