
Gizlilik ve güvenlik konusunda Google for 
Education’ın taahhüdünü okuyun.

Çocuğunuzun kullandığı G Suite araçları

Classroom Classroom’la, çocuğunuz tüm ödevlerine ulaşabilir, öğretmeniyle iletişime geçebilir, geri bildirimleri 
ve öğretmenin verdiği notları alabilir. Aile üyesi olarak, çocuğunuzun ilerlemesini takip etmek için 
Veli özetleri almayı tercih edebilirsiniz.

Formlar Yerleşik eğitim özellikleri sayesinde öğretmenler, Google Formlar’da çeşitli Testler oluşturabilir. 
Böylece çocuğunuz öğrendiklerini sergileyebilir veya sınıf arkadaşlarına anket soruları yöneltebilir. 
Çoğu öğretmen Formlar’ı etkileşimli sınıf içi faaliyetler, okul gezileri veya okul yemekleriyle ilgili bilgi 
toplamak ve hatta veli toplantıları sırasında sorulan soruların yanıtlarını almak için kullanmaktadır.

Takvim Google Classroom’daki her sınıfın kendi takvimi vardır. Bu takvim, çocuğunuzun yaklaşan etkinlikler 
ve ödevlerden haberdar olmasını sağlar. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerle bir araya gelmek veya veli 
toplantıları düzenlemek için Takvim’de toplantı aralıkları oluşturabilir.

Drive Drive, çocuğunuzun sanal okul çantasıdır. Çocuğunuz burada ödevlerini, dokümanlarını veya 
ders programını güvenli şekilde depolayabilir ve bunlara istediği yerden erişebilir. Drive sayesinde 
çocuğunuzun önemli bilgileri ve okul çalışmaları otomatik olarak kaydedilir ve asla kaybolmaz. 
Google Drive, depolanan okul çalışmalarını çocuğunuzla birlikte gözden geçirirken de yararlı olabilir.

Erişilebilirlik 
Özellikleri

Eğitim için G Suite’te, çocuğunuzun kendisine en uygun şekilde öğrenimine devam etmesine yardımcı 
olacak erişilebilirlik özellikleri yerleşik olarak sunulur. Çocuğunuz sesle yazma özelliğinden yararlanabilir, 
bir ekran okuyucu kullanabilir, cihazına bir Braille ekranı bağlayabilir veya ilave destek için Google Slaytlar 
ya da Meet’te altyazıları kullanabilir.

Gmail, Google Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar, Formlar, Drive 
gibi uygulamalar içeren G Suite’i duymuşsunuzdur. Okulların, 
Google Classroom’u da içeren, Eğitim için G Suite adında 
ücretsiz bir sürüme erişimi vardır. Tamamen güvenli bir ortam 
sunan bu sürüm, çocukların ister okulda ister evde iletişim 
kurmasına ve ortak çalışmasına olanak tanır.

Eğitim için G Suite hakkında daha fazla bilgi istiyorum…
    

Eğitim için G Suite, şu an dünyanın dört bir yanından 90 milyonun üzerinde öğrenci ve eğitimci 
tarafından kullanılmaktadır. Bu araçlar, eğitimcilerin ve öğrencilerin iletişim kurmasına, ortak çalışmalar 
yapmasına ve sınıfların yönetilmesine olanak sağlar. Ayrıca, G Suite’in yerleşik erişilebilirlik özellikleri, 
farklı ihtiyaç ve öğrenme tarzlarına sahip öğrencileri destekleyerek daha kapsayıcı sınıflar 
oluşturulmasına yardımcı olur.

Çocuğunuz okulda G Suite’i nasıl kullanıyor?
     

Okullar, öğrencilere ve öğretmenlere okul tarafından yönetilen, eğitsel amaçlı bir Google hesabı sağlar. 
Ayrıca, Eğitim için G Suite’teki temel hizmetlerin yanı sıra ek hizmetleri de kullanıma sunabilir. 
Sınıfta en sık kullanılan G Suite araçları ve çocuğunuzun bunları nasıl kullandığıyla ilgili bilgileri 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Eğitim için G Suite Veli Kılavuzu 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/1631886
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
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Eğitim için G Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek 
istiyorsanız Öğretmen Merkezi eğitimlerine ve Yardım 

Merkezimize göz atabilir, bir eğitim videosu izleyebilir veya  
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Dokümanlar, 
E-Tablolar
ve Slaytlar

Çocuğunuz doküman, e-tablo ve sunu oluşturup sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle gerçek zamanlı 
ortak çalışmalar yapabilir. Böylece çalışmalarını paylaşma, geri bildirim alma ve anında düzenleme 
yapma olanağına sahip olur. 

Google Meet Yüz yüze veli toplantıları yapılamıyorsa çocuğunuzun öğretmeni sanal bir toplantı düzenlemek 
için Meet’i kullanabilir. Meet, uzaktan öğrenim için de harika bir çözümdür. Fiziksel olarak bir araya 
gelinemiyorsa eğitimciler, derslerini Meet’te anlatabilir ve çocuğunuzun sınıfıyla iletişim kurabilir. 
Meet’te, katılımcıların sesini kısma ve kaldırma gibi sınıfın yönetimine yardımcı olacak denetimler 
de bulunmaktadır.

Çocuğunuz G Suite’te nasıl ortak çalışmalar yapıyor ve iletişim kuruyor?

Google for Education’ın gizlilik ve güvenlik taahhüdü hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için google.com/edu/privacy sayfasını 
inceleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun verileri nasıl güvende tutuluyor?
     

Google, öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunmasına yardımcı 
olan ve okullarımız için kendi kategorisinin en iyi güvenlik düzeyini 
sunan ürünler geliştirmeyi bir ilke olarak benimsemiştir. Çocuğunuz 
Classroom ve Eğitim için G Suite kullanırken hiçbir öğrenci verisi 
Google’ın mülkiyetine geçmez ve öğrencilere reklam gösterilmez. 
Ayrıca, FERPA1 ve COPPA2 gibi uygunluk standartlarını destekleriz. 

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? İşte diyalog başlatacak birkaç soru:
      
● Son zamanlarda hangi grup projelerini yaptınız? Nasıl ortak çalışmalar yaptınız?

● En sevdiğiniz grup projeniz hangisiydi? Konusu neydi, ne öğrendiniz?

● Classroom, okul çalışmalarını yönetme konusunda size nasıl yardımcı oluyor?

● Ödevlere nereden bakıyorsunuz?

● Sınıf çalışmalarına evden nasıl erişebiliyorsunuz?
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