Gizlilik ve Güvenlikle İlgili Veli Kılavuzu
Google, öğrenci ve öğretmen gizliliğini koruyan ve kendi kategorisinin en iyi
güvenlik düzeyini sunan ürünler geliştirmeyi bir ilke olarak benimsemiştir.
Bu anlayış, eğitimcilerin öğrenimi daha üretken, daha kişisel ve ortak çalışmaya
daha uygun hale getirirken öğrencilerine derslerini anlatabileceği, Dijital Denge
ve Online Güvenlikle ilgili bilgileri paylaşabileceği güvenli öğrenim ortamları
oluşturmasına yardımcı olmaktadır.

Sınıfta Gizlilik ve Güvenlik
Google Workspace for Education temel hizmetleri ve Chromebook’lar; FERPA1 , COPPA2 ve Öğrenci
Gizliliği Taahhüdü gibi katı standartlara uygunluğu destekler. Okullardan araçları değerlendirmeleri ve
seçmeleri istenir ve bazı durumlarda araçların kullanımı için ebeveyn/veli izni alınması zorunlu tutulur.
Google Workspace for Education’le ilgili bilgileri ve okullar ile okul idarecilerinin velilere dağıtmayı
düşünebileceği bazı önemli kaynakları paylaşmak adına bu Yardım Merkezi makalesini yayınladık. Bu
önemli kaynaklar arasında Google for Education Gizlilik ve Güvenlik Merkezi, Google Workspace for
Education Gizlilik Uyarısı ve Google Workspace for Education’teki temel hizmetler ile ek hizmetler
arasındaki bazı farkları açıklayan el kitabımız sayılabilir.

Google, çocuğumun gizliliğini korumak için ne yapıyor?
Google, çeşitli güvenlik tedbirleri ve gizlilik politikaları sağlayarak okullara verilerinin kontrolünü
ellerinde bulundurma imkanı tanır. Çocuğunuzun nasıl korunduğunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Veriler güvendedir
Okul verileri yine okullara aittir ve
Google’ın güvenli sunucu ve platform
hizmetleri kullanıldığından, okul
yöneticileri veri güvenliğini kolayca
izleyip yönetebilir. Daha fazla bilgi
edinmek için Google for Education’ın
YouTube kanalını ziyaret edin.

Sektördeki düzenlemelere ve en iyi
uygulamalara uygundur
Google hizmetlerindeki veri koruma
uygulamalarının ilgili standartlara ve sektör
düzenlemelerine uygun olduğu, bağımsız
kuruluşlar tarafından onaylanmıştır.
Daha fazla bilgi edinmek için
bu videoyu izleyin.

Öğrencilerimiz için reklamsız bir ortam

Okul tarafından yönetilen Google hesabı

Google Workspace temel hizmetleri
reklam içermez. Google, ilk ve ortaöğretim
öğrencilerinin verilerini reklam göstermek
ya da reklam profilleri oluşturmak amacıyla
toplamaz veya kullanmaz. Google
Workspace for Education hesaplarıyla
oturum açmış durumdayken Google’da
arama yapan İlk ve ortaöğretim
öğrencilerine reklam gösterilmez. Daha
fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

Öğrencilere eğitsel amaçlı olarak kullanılmak
üzere ayrı bir Google hesabı sağlanır.
Bu, okulların uygun gizlilik ve güvenlik
ayarlarını kullanmasına olanak tanır.
Bu ayarlar, özellikle de kişisel bilgiler söz
konusu olduğunda, öğrenci verilerinin
üçüncü taraflarca depolanmasına, başka
amaçlarla kullanılmasına veya kullanıma
sunulmasına karşı koruma sağlar.

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

Öğrenciler için Dijital Denge ve Online Güvenlik açısından ne yapılıyor?
Dijital Denge ve Online Güvenlik müfredatı sınıfta
sağlanabilir, ancak çocuklar için öğrenimde temel
her zaman ev olacaktır. Diyaloğa dahil olarak
öğrencilerin sağlıklı dijital alışkanlıklar
geliştirmesine yardım etmek için İnternot Olmaya
Var mısın? müfredatımızı hem okulda hem de
evde kullanabilir, çocuğunuzun dijital güvenlik
hakkında daha çok şey öğrenmesini, ilgili kaynak
ve araçlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İnternot
Olmaya Var mısın? Aile Kılavuzu ailelere online
güvenlik ve dijital vatandaşlık hakkında evlerinde
bilgi edinebilecekleri araçları ve kaynakları sağlar.
Bu kılavuz, ailelerin sağlıklı dijital alışkanlıkları
günlük yaşamlarına dahil etmesine ve bunları
pratikte uygulamasına olanak sağlar.

Dijital denge, teknoloji dengesini öğrencilerin
en çok faydalanacağı şekilde kurmak,
internette geçirilen zamanın bilinçli ve
öğrencinin kontrolü altında olmasını sağlamak
anlamına gelir. Kişisel gizlilik ve güvenlik,
online dünyada da günlük hayatta olduğu
kadar önemlidir. Çocukların online güvenlik
hakkında bilgi sahibi olması, değerli bilgilerini
nasıl koruyacağını bilmesi, sahtekarlık ve
kimlik avı girişimlerini tanıyabilmesi ve gizli
bilgileri gizli tutabilmesi çok önemlidir.
Dijital Denge Aile Kılavuzu, teknolojiyle
ilgili zor sorulara yanıt vermenize ve dijital
dünyada ailece gezinmenize yardımcı
olacak bir diyalog kılavuzudur.

Ayrıca, evde çocuğunuzla teknoloji üzerine konuşmaya başlamanız için aşağıdaki
diyalog başlatıcı sorulara da bir göz atın!
●

Okulda Chromebook mu yoksa dizüstü bilgisayar mı kullanıyorsun? Onu ne için kullanıyorsun?

●

İnternette veya bilgisayarında yapmayı en sevdiğin şey ne?

●

Sana hangi web siteleri, uygulamalar ya da videolar bir şeyler öğretiyor,
hangileri sana ilham veriyor veya seni motive ediyor?

●

Telefonunda, bilgisayarında veya cihazında ne kadar zaman geçiriyorsun?
Evdeyken ne kadar zaman geçiriyorsun? Okuldayken ne kadar zaman
geçiriyorsun?

●

Ekran başında geçirdiğin süreyi nasıl tutuyorsun? Okuldayken?
Evdeyken?

●

Sence iyi bir dijital denge nasıl olmalı?

Google’da Gizlilik ve Güvenlik hakkında daha fazla
bilgi edinin ve Chromebook Gizlilik Yardım
Merkezlerini ziyaret edin.
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