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DS-İstanbul –Online Derslerde Uygulanacak Davranış Kuralları 

(Code of conduct) 

 

Öğrenciler için davranış kuralları: 

• Öğrenciler ders esnasında uygun kıyafet giymelidir (yüz yüze eğitimde de olduğu 

gibi). 

• Öğrenciler online ders esnasında bir şeyler yememelidir. 

• Öğrencilerin uygun bir çalışma ortamı olmalıdır: 

➢ Öğrenci masa başında olmalı. 

➢ Ders materyalleri hazır olmalı 

➢ Ders esnasında rahatsız edilmeyecek bir ortamda bulunmalı. 

• Online dersin  zamanında başlaması ve sorunsuz devam etmesi sağlanmalıdır 

(Teknik  alt yapı ve katılım gibi..)  

➢ Öğrencinin kamerası çevrimiçi olarak dersin başından sonuna kadar açık 

kalacaktır 

➢ Öğrenci cep telefonunu sadece dersle ilgili öğretim için kullanacaktır 

➢ Öğrenci, Zoom- Untis Messenger türündeki sohbet işlevlerini  yalnızca ders ile 

ilgili paylaşımlar için kullanacaktır 

• Video kayıtlarının alınması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  nedeniyle kesinlikle 

yasaktır. 

➢ İstisnai Durum:  Öğretmen veya  sınıf arkadaşından izin alınmasından sonra * 

• Teknik sorunlar yaşanması durumunda derse başlamadan önce konuyla ilgili 

öğretmene bilgi verilmelidir 

➢ Reşit olmayan öğrencilerle ilgili konularda sınıf öğretmeni velilere 

danışacaktır. 

*Yukarıda belirtilen şartlar altında tüm katılımcıların muvafakatnameleri yazılı ve imzalı şekilde kayıt 

altına alınacaktır. 
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DS-İstanbul –Online Derslerde Uygulanacak Davranış Kuralları 

(Code of conduct) 

 

Öğretmenler için; 

Öğretmen ve öğrenciler için  standart ders planları ve  verilen zaman çizelgesine dayanan 

tek tip çalışma saatleri vardır (çevrimiçi bulunma süresi, öğretmen destekli öğrenme süresi 

gibi), kısaca; 

➢ Zoom ile uzaktan eğitimin dersleri sadece ders programına göre yapılmalıdır 

➢ Ek video konferansları  sadece önceden bilgi verilmesi şartıyla ve gönüllülük 

esasına dayalı olarak yapılabilecektir.  

• Öğrencilerin devamsızlık bilgileri kayıt altına alınır. Devamsızlıkla ilgili dikkat çekici 

durumlar  sınıf öğretmenine bildirilir. (Gerekli görüldüğünde öğrencinin durumu 

hakkında sınıf öğretmeni  veliden bilgi alır.) 

• Öğrencilerle önceden kararlaştırılan ödevlerin son teslim tarihlerine uyulmalıdır. 

Öğrencilere verilen ödevlerde teslim tarihi hafta sonuna denk gelmemelidir   ve kısa 

süreli teslim tarihi mümkünse  verilmemelidir. 

• Özellikle dersin bitiş saatine uyulması, diğer derslerin de zamanında başlayabilmesi 

için önemlidir. 

• Ödevler, normal ders saatinde duyurulacaktır. 


