
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU 
Sayın Katılımcı, 
Bu formun temel amacı; “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler 

Eğitimi” hizmet içi eğitim programını sizlerin görüşlerini alarak değerlendirmek ve elde edilecek verilerden 
yararlanarak gelecekte sunulacak bu tür hizmet içi eğitim programlarını daha iyi düzenlemek ve geliştirmektir. 

Form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, eğitime katılanların kişisel bilgilerine; ikinci bölümde, 
programın hazırlanmasına ve uygulanmasına; üçüncü bölümde, programda öğretici olarak görev alan personelin 
değerlendirilmesine yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşması, formda yer alan sorulara 
vereceğiniz doğru cevaplarla mümkündür. 

Formla elde edilecek veriler, toplu olarak ve sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Forma isminizi 
yazmanıza gerek yoktur. 

İşbirliği ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
 

1.BÖLÜM 
KİŞİSEL BİLGİLER 

 Aşağıda kişisel durumunuzla ilgili 8 soru bulunmaktadır. Her bir soru için durumunuza uygun olan seçeneğe ait 
kutucuk içine (X) işareti koyunuz. 
 Lütfen tüm soruları cevaplayınız. 
 1-Cinsiyetiniz.  1.Kadın  2.Erkek 
 2-Yaşınız. 
  1.21-30  2.31-40  3.41-50    
 3-Öğrenim durumunuz. 

1. Polis Meslek Yüksekokulu 
2. Ön lisans mezunu (2-3 yıllık Meslek Yüksek Okulu, Eğitim Enstitüsü vb.) 
3. Lisans mezunu (dört yıllık üniversite eğitimi) 
4. Polis Akademisi mezunu 
5. Diğer (Lütfen belirtiniz)............................................. 

4-Rütbeniz 
1. Sivil memur  
2. Polis Memuru 
3. Komiser Yardımcısı 
4. Komiser 
5. Başkomiser  
6. Emniyet Amiri 
7. Emniyet Müdürü          8.Diğer (Lütfen belirtiniz).............................. 

5-Meslek kıdeminiz. 
1. 1-5 yıl 
2. 6-10 yıl 
3. 11-15 yıl 
4. 16-20 yıl 

6-Çalıştığınız birim.           1. Merkez                  2. Taşra 
7-Daha önce hizmet içi eğitim programına kaç kez katıldınız? 

 1.   Hiç katılmadım. 
2. Bir 
3. İki 
4. Üç 
5. Dört 
6. Beş ve üzeri 

 8-Biriminizdeki görev süreniz. 
    1.1-5 yıl 2. 6-10 yıl  3. 11-15 yıl  4. 16-20 yıl  

 
LÜTFEN ARKA SAYFAYI ÇEVİRİNİZ 

(1) 
 



 
2.BÖLÜM 

PROGRAM HAZIRLIKLARINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 Aşağıda katıldığınız hizmet içi eğitim programının yürütülmesine ilişkin 8 ifadeye yer verilmiştir. 
Sizden, her bir ifadenin tanımlandığı faktörlerin yeterlilik durumunu, ifadenin karşısında yer alan seçeneklerden uygun 
olanını işaretleyerek belirtmeniz beklenmektedir. 
 Lütfen bütün soruları cevaplayınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiç Az Orta Çok Tam 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1-Konuların, programın amaçlarına göre yeterli olma derecesi  

2-Program hazırlıklarının (program duyurusu, düzenlenmesi,  

programla ilgili bilgilendirme vb.) yeterli olma derecesi   

 
* Bu bölümde yer alan sorulara verdiğiniz cevaplar dışında ayrıca belirtilmesinde yarar gördüğünüz konuları, sorunları 
ve önerilerinizi lütfen maddeler halinde yazınız.  
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3-Program tarihinin uygun olma derecesi         

4-Günlük çalışma süresinin uygun olma derecesi        

5-Program için ayrılan toplam sürenin yeterli olma derecesi      

6-Öğretim için sağlanan ortamın yeterli olma derecesi       

7-Konularla ilgili not, kitap ve diğer öğretim araçlarının yeterli      

olma derecesi 

8-Eğitim koordinatörünün katılımcılarla iletişim kurmaktaki         

yeterlik derecesi  



 
 

3. BÖLÜM 
EĞİTİM PROGRAMINDA GÖREV ALAN ÖĞRETİCİ PERSONELİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Lütfen aşağıdaki sorular çerçevesinde öğretim görevlilerini değerlendiriniz.. 
 
YETERLİLİK DÜZEYLERİ:                      A (YETERLİ) B (KISMEN YETERLİ )          C (YETERSİZ) 

EĞİTİMCİLER  VE DERSLERİ 
 

(1) 
 

(2) 
 ETKİNLİKLER 

  
  A B C  A B C  

1 Sınıf içerisinde etkili ve verimli bir iletişim ortamı oluşturma    
 

   
 

2 Konusunu sistemli ve planlı bir biçimde sunma, konusuna hakim olma    
 

   
 

3 Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşturma (uygun yöntem ve teknikleri kullanma)    
 

   
 

4 Eğitimi destekleyici görsel ve işitsel araç - gereçlerden yararlanma     
 

   
 

5 Konuyu somut, anlaşılır örneklerle açıklama    
 

   
 

6 Zamanı verimli kullanma    
 

   
 

7 Kursiyerlerin derse aktif katılımını sağlama, motive etme    
 

   
 

8 Kendine güvenme    
 

   
 

 
Eğitimde sizi en çok etkileyen iki konu nedir?     
1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Eğitimde eksikliğini hissettiğiniz iki konu nedir?  
1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bu bölümde yer alan sorulara verdiğiniz cevaplar dışında ayrıca belirtilmesinde yarar gördüğünüz konuları, sorunları 

ve önerilerinizi lütfen maddeler halinde yazınız.  

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

(3) 

 


	LÜTFEN ARKA SAYFAYI ÇEVİRİNİZ
	(LÜTFEN ARKA SAYFAYI ÇEVİRİNİZ)

