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ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİM FORMU 

Formda yer alan maddeleri okuyarak, dersin öğretmeni hakkında, duygu ve düşüncelerinizi ifade eden 

seçeneği işaretleyiniz. Bu form dersin daha nitelikli işlenmesi ve sizlere etkin bir şekilde danışmanlık 

hizmetinin verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Forma sadece dersin ve öğretmenin ismini yazınız. 

Not: Adınızı ve soyadınızı yazmayınız. 

 

Fakülte, Yüksekokul, Enstitü:  

 

Öğrencinin sınıfı:   

Dersin Kodu ve Adı:  

 

Bölüm:   

 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 

(Birden fazla öğretim elemanı giriyorsa, her biri için ayrı ayrı 

doldurulacaktır)  

 

Yıl ve Dönem:   

 

 

Sıra 
No 

Değerlendirme Maddeleri 
Her 

zaman 
Bazen 

Hiçbir 
zaman 

1 Konulara karşı ilgi ve merak uyandırır.    

2 Bizim aktif olmamızı sağlayacak etkinlikler yapar.    

3 Konuları günlük hayattan örneklerle sunar.    

4 Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.    

5 Duygu, düşünce ve önerilerimize önem verir.    

6 Olumlu eleştiriler yapar.    

7 Ödev, sunum ve uygulama gibi verdiği ders ve görevleri iyi 

planlar. 
   

8 Derste, soyut düşünme, felsefi düşünme gibi farklı düşünce 

kalıplarını kullanır. 
   

9 Ders işlenişinde değişik yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yer 

vermeye çalışır. 
   

10 Dersi bizim ilgimizi çekecek şekilde organize eder.    

11 Bize güven duyduğunu hissettirir.    

12 Öğrenciler arasında cinsiyet ve diğer ayrımlarda bulunmaz.    

13 Sorularımı dinler ve cevaplandırır.    

14 Dersin ilk haftasında, dersin içeriği, sınavlar ve kullanılacak 

kaynaklar hakkında bilgilendirme yapar. 
   

15 Ödev, sunum, uygulama görevleri için zamanında etkili dönütler 

verir.  
   

16 Ders öğretim elemanının, bu dersi sunacak yeterlilikte olduğunu 

düşünüyorum. 
   

17 Ders öğretmeni, ders içinde hoşgörülü ve nezaket kuralları 

çerçevesinde hareket etmektedir. 
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18 Dersin öğretmenine dersi olmadığı ve danışmanlık saatlerinde 

ulaşabiliyoruz. 
   

19 Ders öğretmenimiz bizi derslere ve mesleğe karşı motive 

etmektedir. 
   

20 Derslerde aynı zamanda meslek etiği konusunda da 

bilgilendirilmekteyiz. 
   

21 Dersin içeriği tatmin edici ve yeterli düzeydedir.    

22 Derslere zamanında girer ve çıkar.    

23 Ölçme değerlendirme ilkelerine uygun soru hazırlar ve 

sınavlarımızı analiz eder. 
   

24 Teknolojiden etkili bir şekilde yararlanır.    

25 Dersin konuları ile ilgili kaynak önerilerinde ya da ders notu 

hazırlayarak öneri bulunur. 
   

26 Ders süresi içindeki zamanı etkili kullanıyor mu?    

27 Ders notlarını düzenli olarak verir.    

28 Konuları haftalık ders planına uygun olarak işler.    

29 Dersi ile ilgili yeni gelişmeleri (araştırma, kitap, tez gibi) takip 

ederek dersini zenginleştirir. 
   

 

 Bunların dışında, dersin niteliğini arttıracak ve sizi motive edecek etkenlerin neler 

olabileceğine dair görüşlerinizi aşağıya maddeler halinde belirtebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEK 

Akademik Değerlendirme ve İzleme Koordinatörlüğü 


