Hangouts Meet, Google şirketine ait bir uygulamadır. Üniversitemizin tüm öğrencileri ve
akademisyenleri

uygulamayı

akun

uzantılı

e-posta

hesaplarıyla

ücretsiz

olarak

kullanabilmektedir.

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda Google Play'den; ios işletim sistemine sahip
cihazlarınızda App Store’dan arama kısmına "Hangouts Meet" şeklinde arayıp ücretsiz olarak
kullanabilirsiniz. Uygulama web adresi: http://meet.google.com/

Google Meet ile video konferas başlatmak için;


Bilgisayarınızdan internet tarayıcısını açıp https://classroom.google.com/ adresini yazın.



akun uzantılı e-posta hesap bilgilerinizle oturum açın.

I’m a teacher/öğretmenim seçeneğini tıklayın.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “+” simgesini tıklayın ve “create a class/sınıf oluştur”
seçeneğini tıklayın.

Açılan pencerede ders adı ve kodu bilgilerini girin ve “create/oluştur” tıklayın.

Açılan ekranda oluşturduğunuz sınıfla ilgili; class code/sınıf kodu, people/öğrenciler,
classwork/sınıf çalışmaları, grades/notlar seçenekleri yer almaktadır.

Sol üstte bulunan

simgesine tıklayıp, classes/sınıflar,

calendar/takvim, To-do/yapılacaklar, mevcut dersinizin kodu, settings/ayarlar
menülerine ulaşabilirsiniz.

GOOGLE MEET UYGULAMASININ KULLANIMI


Google Classroom web adresinde akun uzantıl e-posta hesabınızla oturum açmış
durumdayken, ekranın sağ üst kısmında bulunan simgeye bir defa tıklayın ve aşağı doğru
açılan listeden Meet uygulamasına tıklayın. (Bu alanda yer alan Drive, Chat, Google+ vb.
uygulamaları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.) Veya http://meet.google.com / adresini
tarayıcınıza yazın.

Açılan ekranda “join or start meeting/toplantıya katıl veya başlat” seçeneğini tıklayın.

Açılan ekranda “Continue/Devam” seçeneğine tıklayın.

Bu alanda video konferans bağlantı adresi yazmaktadır. Şimdi “bağlantı adresini copy
joining info/bağlantı bilgisini kopyala” seçeneğini tıklayıp, Google Classroom üzerinden
öğrencilerinizle bağlantı adresini paylaşmanız gerekmektedir. Veya ekranda bulunan “Add
people/kişi ekle” seçeneğiyle öğrencilerinizin e-posta adresini yazıp davet edebilirsiniz.
Classroom üzerinden paylaşırsanız öğrencilerin kodu bulması ve bununla ilgili e-posta
almasını sağlamış olacaksınız.

Google classroomda video konferans bağlantı adresini paylaşmak için classroom
sayfasını açıp, “share something with your class/sınıfınla birşey paylaş” yazılı kısma
kopyaladığınız bağlantı adresini yapıştırıp “post/yayınla” seçeneğini tıklayınız.

Bunu yaptığınızda sınıfınıza kayıtlı tüm öğrencilere otomatik bir e-posta gönderilecektir
ve bu bağlantı kodu classroom ders sayfasında görünür olacaktır. Öğrenciler e-postada
yer alan bağlantı adresine tıkladıklarında açılan uygulama ekranına Ad/Soyad bilgilerini
yazıp sizin onayınıza göndereceklerdir. Öğrencilere onay vermeniz durumunda video
konferansa katılım sağlayabilecekler.

SUNUM PAYLAŞIMI
Öğrencilerinizle ekranda sunumu paylaşmak için “Present/Sunum” seçeneğini tıklayın.
Açılan ekranda iki seçenek yer alacaktır. Bunlardan bir tanesi Ekranınızın tamamı, diğeri

uygulama penceresi (bu kısımdan word, excel, powerpoint vb. uygulamaları
öğrencilerinizle ekranda paylaşabilirsiniz.)

Tüm akademisyenlerimize başarılar dileriz.
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ

