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Değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler,
Yeni eğitim-öğretim yılında farklı koşullarda da olsa bir araya 
gelecek olmanın heyecanı içindeyiz.
31 Ağustos – 18 Eylül tarihleri arası online olarak
sürdürülecek tamamlayıcı eğitim sürecine olası her
senaryoyu göz önünde bulundurarak hazırlandığımızı
bilmenizi isteriz. Bu sürecin sonunda okulumuzun çatısı
altında bir araya geleceğimizi umuyor ve online eğitim
sürecini, 21 Eylül’e çocuklarımızı mental olarak hazırlamak
adına, olabildiğince iyi değerlendirmek istiyoruz.



Geçtiğimiz bahar döneminde de gördüğümüz üzere,
online eğitim süreci öğretmenler ve öğrenciler kadar
velilerin de dahil olduğu bir uygulama. Bunun bilinciyle
sizden bize destek olmanızı ve çocukların online eğitimi
sırasında bir takım koşullara dikkat etmenizi önemle
rica ediyoruz.

Çocuklar çok uzun süredir evde ve bunun rehavetini
üzerlerinden atabilmeleri için bizlerin elinden geleni
yapması gerekiyor.



Online eğitimlerimiz Zoom üzerinden yapılmaya devam
edeceğinden, öğrencilerin evde derse katılım
sağlayabileceği mobil bir aygıtın ya da bilgisayarın ve
yeterli bir internet bağlantısının olması gerekiyor.

Tamamlayıcı Eğitim programı, çocukların okul ritmine
yeniden alışmasını amaçlıyor. Bu nedenle lütfen online
eğitimler sırasında çocuğunuza müdahale etmeyin, ona
evde olduğunu hatırlatmamaya çalışın.



18 Eylül’e kadar olan eğitimlerde yoklama alınmayacak
fakat 21 Eylül’den sonra online eğitime devam edilmesi
durumunda bile derse katılım, yüz yüze eğitimde
olduğu gibi zorunlu olacak. Bu yüzden Tamamlayıcı
Eğitim süreci boyunca çocukların derse katılım
sağlamasına dikkat etmenizi ve onlara bu derslerin
onlar için gerekli ve faydalı olduğu fikrini aşılamanızı
rica ediyoruz.



Uzaktan Ders Sistemleri ve Evde Eğitim Gereçlerinin Kurulumu
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Zoom servislerinden faydalanmak için bilgisayarınızı 
kullanacaksanız ve kurulumu ilk kez yapıyorsanız, 

https://zoom.us/download adresi üzerinden programın
son sürümünü indirebilirsiniz.

https://zoom.us/download


Tablet ya da telefon gibi mobil cihazlar içinse 
telefonunuzun kullandığı mağaza üzerinden uygulamayı 
ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Aşağıdaki QR kodları 
kameranıza okutarak uygulama mağaza sayfasına kolay 

yoldan ulaşabilirsiniz.



1.1 Bilgisayar üzerinden online Zoom dersine 
giriş ekranı:

Görüşmeye katıl 
butonuna basın.

Online derslik kodu 
dersin öğretmeni 
tarafından öğrencilere 
ulaştırılır.

Bilgileri 
doldurduktan 
sonra derse 
giriş 
yapabilirsiniz.



1.2 Tablet ya da telefon üzerinden online 
Zoom dersine giriş ekranı:

Görüşmeye katıl 
butonuna basın.

Online derslik kodu 
dersin öğretmeni 
tarafından öğrencilere 
ulaştırılır.

Bilgileri 
doldurduktan 
sonra derse 
giriş 
yapabilirsiniz.



2.1 Bilgisayar üzerinden Google Classroom 
ödev takip sistemine ilk kayıt:
ÖNEMLİ NOT: Classroom bir Google hizmeti olduğundan ötürü, 
öğrencilerin dersliklere giriş yapabilmek için @gmail.com uzantılı bir 
email adresi olması gerekmektedir.
Gmail hesabı bulunan öğrenciler, ilgili ders sınıflarına davet 
edilebilmeleri için mail adreslerini sınıf öğretmenlerine iletebilir.

Gmail hesabı bulunmayan öğrenciler için sıfırdan bir hesap açılması 
gereklidir. Bir sonraki sayfada bunu nasıl yapacağını bilmeyenler için 
kısa bir yönlendirme mevcuttur.



Kendim için seçeneğine 
tıklayarak başlıyoruz.

Bilgileri doldurup İleri tuşuna 
basıyoruz.



Telefon numarası vermeniz gerekmiyor.

Fakat başka bir email adresi varsa, bu 
velilerden birine de ait olabilir, şifre 
unutulması durumunda zorluk çıkmaması 
adına kurtarma mail adresinin girilmesi büyük 
fayda sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Google 13 yaşından küçük çocukların 
mail adreslerini ebeveyn hesaplarına bağlamak 
istiyor. Apple telefon ya da tablet kullanan 
öğrenciler için bu bir sorun teşkil etmeyecektir. 
Fakat telefonunuz ya da tabletiniz Android işletim 
sistemi kullanıyorsa bu uygulamaları kullanırken 
sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Bunun önüne 
geçmek için veli mail adresini kendi doğum tarihini 
vererek alabilir.



Eğer mail adresinizi çocuğunuzun doğum tarihiyle aldıysanız ve veli 
kurulumuna devam etmek istiyorsanız, çıkan pencereye kendi email 
adresinizi girin. Bu hesap da @gmail.com uzantılı olmak zorunda.

Girdiğiniz adrese çocuğunuzun yeni 
mail hesabını onaylamanız için bir 
email gelecek. Gelen maildeki 
onaylama butonuna basmanız 
durumunda da çocuğunuzun yeni 
gmail hesabı aktive olmuş olacak.



Gmail hesapları hazırlandıktan sonra, okulun kullanacağı ödev takip 
sistemi olan Google Classroom’da öğrencinin ilgili sınıflara ilk kaydının 

yapılması gerekiyor. Bu tek seferlik bir işlem olup, gerekli girişler 
sağlandıktan sonra öğrenciyi ilgilendiren tüm dersler öğretmenlerin 

tercih ettiği şekilde dosyalanarak ana sayfada görünecek.



Classroom servislerinden faydalanmak için bilgisayarınızı 
kullanacaksanız https://classroom.google.com/ adresi

üzerinden uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Gmail hesabınızla giriş yapın.

https://classroom.google.com/


Tablet ya da telefon gibi mobil cihazlar içinse 
telefonunuzun kullandığı mağaza üzerinden uygulamayı 
ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Aşağıdaki QR kodları 
kameranıza okutarak uygulama mağaza sayfasına kolay 

yoldan ulaşabilirsiniz.

Gmail 
hesabınızla 
giriş yapın.



Tüm öğrencilerin gmail adreslerini sınıf öğretmenlerine iletmeleri 
durumunda, hepsine gerekli davetiyeler ulaştırılacaktır. Davetiyelerinize 

mail kutunuzdan ulaşabilirsiniz. Gelen mail’deki derse katıl tuşuna 
basarsanız link sizi Google Classroom’a yönlendirecektir. Çıkan kutucuğa 

kabul ediyorum derseniz sınıfa girişiniz tamamlanacaktır.



Online eğitim gereçleriyle ilgili sıkıntı yaşamanız durumunda 
okulumuzun Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Liena Gül’e 

lienagul@gmail.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

mailto:lienagul@gmail.com


Pek yakında kavuşmak 
dileğiyle!


