
Yüz yüze görüşme imkanınız yok mu? Sınıf dışında da iletişimde kalmak için 
Google Meet kullanın
 
Google Meet, Google Workspace’e dahil bir hizmettir ve Google 
Workspace for Education kapsamında okullara ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. Eğitimciler, bir video konferans aracı olan Google 
Meet’i, çocuğunuzla teke tek iletişime geçmek, uzaktan öğretimi 
kolaylaştırmak veya ebeveynler ya da velilerle sanal toplantılar 
yapmak için kullanabilir.

Çocuğunuzun internet erişimi olan bir bilgisayarı veya mobil cihazı 
ve bir Google Workspace for Education hesabı varsa öğretmenler, 
Google Meet kullanarak öğretimi video üzerinden sürdürebilir.

edu.google.com

Okullar neden Google Meet’i 
tercih ediyor?
 
● Meet’i yöneticiler kurar

Google Meet’i okulunuzun BT Yöneticileri 
kurup etkinleştirir ve belirli denetimlerin 
yalnızca öğretmenlere açık olmasını sağlar.

● Denetim öğretmendedir
Bir toplantıdaki katılımcıları yalnızca 
öğretmen sessize alabilir veya kaldırabilir. 
Yani, öğrencilerin kazara (ya da bilinçli 
olarak) öğretmeni sessize alması veya 
kaldırması mümkün değildir.

● Canlı altyazıları kullanma
İşitme engelli, işitme güçlüğü çeken veya 
odaklanma konusunda yardıma ihtiyaç 
duyan öğrenciler için canlı altyazılar 
özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Google Meet’i evde kullanmayla ilgili ipuçları

● Çocuğunuzun Google Workspace for 
Education hesabını kullandığından emin olun. 
Çocuğunuzun, öğretmeniyle veya sınıfıyla 
iletişim kurarken kişisel hesabını değil okul 
tarafından sağlanan Google hesabını 
kullandığından emin olun.

● Ev ödevleriyle ilgili yardım alma
Öğretmenlerden ev ödevleri konusunda 
yardım alabilir veya öğretmenlerle toplantı 
yapabilirsiniz.

● Muhteşem bir deneyim oluşturma
Çocuğunuzun Google Meet’te mümkün olan en 
iyi deneyimi yaşaması için en son sürümün 
yüklü olduğundan emin olun. Daha iyi bir 
görüşme kalitesi için çocuğunuzun cihazındaki 
kamerayı kapatmayı da tercih edebilirsiniz.

● Katılımı teşvik etme
Çocuğunuz, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla 
konuşmak ve aynı zamanda paylaşılan içeriği 
görmek için Slaytlar’daki Soru-Cevap özelliğini 
kullanabilir.

Google Meet Veli Kılavuzu

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com?hl=tr
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/a/users/answer/9300131


Meet’te öğrenci güvenliği
 
Google, okullarımız için öğrenci ve öğretmen gizliliğinin 
ve güvenliğinin korunmasına yardımcı olan ürünler 
geliştirmeyi bir ilke olarak benimsemiştir.

Çocuğunuz Google Workspace for Education kullanırken 
hiçbir öğrenci verisi Google’ın mülkiyetine geçmez ve 
öğrencilere reklam gösterilmez. Ayrıca, FERPA1 ve COPPA2 

gibi uygunluk standartlarını destekleriz. 

Çocuğunuza Google Meet’le ilgili olarak 
sorabileceğiniz sorular:
 
● Öğretmeniniz Google Meet’i derslerde nasıl kullanıyor?

● Öğretmenin ve sınıf arkadaşlarınla görüntülü görüşme yaparken 
en çok ne hoşuna gidiyor?

● Google Meet’te ne gibi kurallar var? Normal sınıftaki kurallara 
göre bunların farkı ne? 
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Google Meet hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 
çocuğunuzun olası sorularına cevap bulmak için 

hızlı başlangıç kılavuzumuza ve eğitimimize göz atın.

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

