Ek-4
TEORİK BİLGİ ÖĞRETMEN (TBÖ) DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTOR (TKI) ASSESSMENT REPORT
OEO’nun Adı/Name of ATO:

TBÖ’nün Adı Soyadı/First name(s) and Last name of TKI:

Verilmişse TBÖ yetki belge no./ If issued, authorisation no. of TKI
TBÖ’nün adres, telefon no, E-posta/Address, phone:, E-mail of TKI
TBÖ’nün İmzası/TKI Signature:
Yetki İstenen Ders Kodu, Seviyesi ve Sunum Dili/ Requested codes, levels, and
presentation language3
Dersin Konusu/Subject of Presented Course
Değerlendirme Tarihi/Assessment Date
100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirme / Assessment Over a Hundred Percent
Değerlendirme Kriterleri/Assessment Criteria

Komisyon Başkanı Değerlendirmesi

2. Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi

3.Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi

Müfredat ve ders bilgi seviyesi/Curriculum and course knowledge level
Ders planlaması/Course planning
İletişim becerisi, Dil kullanımı/Communication skills, Use of the language
Sınıf eğitim teknikleri/Classroom training techniques
Sınıf hakimiyeti/Classroom control
Performans ölçümü/Performance measure
Notların Ortalaması/Average of Grades
1. Komisyon Üyesinin (Başkanının) Adı
Soyadı İmzası/Name Surname and Sign of
1st Commission Member (Head)

2. Komisyon Üyesinin Adı Soyadı/Name
Surname and Sign of 2nd Com.Member

Ortalama ve Genel Değerlendirme/Average and Overall Rating

SHT – TBÖ

Yayım Tarihi
30/10/2017

Değişiklik No
03

Değişiklik Tarihi
00/00/2020

Sayfa
1/2

3. Komisyon Üyesinin Adı Soyadı/Name
Surname and Sign of 3rd Com. Member

Not: TBÖ (Teorik Bilgi Öğretmeni) Adayı ile ilgili ek açıklama gerekirse bu sayfaya yazın./
Note: If you need any additional clarification about TKI (Theoretical Knowledge Instructor) candidate, write on this page.

Tutanak Açıklamaları / Explanations of Report:
1. Bu tutanak iki nüsha halinde hazırlanır ve imzalanır. Mümkünse bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Bir nüshası Genel Müdürlük’te TBÖ adayının belgeleriyle birlikte arşivlenir.
ve öbür nüshası başvuruyu yapan OEO’da muhafaza edilir. /This report is prepared and signed in duplicate. If possible, it must be filled with computer. Together with the other documents
(including application form) of TKI candidate, one copy of the report is kept in DGCA and the other one is kept in the applying ATO.
2. Sunum, sunum boyunca Türkçe” yapılırsa ders kodundan sonra bitişiğine TR kısaltması, eğer İngilizce yapılırsa ders kodundan sonra bitişiğine EN kısaltması konur.
Her iki dilde de sunum yapılır veya kanaat getirilirse TR ve EN kısaltmaları birlikte (TR, EN) kullanılır. Bu kısaltmalar yetki belgesinde de belirtilir.
If presentation is given in Turkish by the end, adjacent the course code TR is added as suffix and if presentation is given in English by the end, adjacent the course code EN is added as suffix.
These abbreviations are indicated in the certificate of authority. If the presentation is given in both language, TR and EN abbreviations are used together.
3. Değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme 100 tam puan üzerinden bir not verilerek yapılır ve ortalaması alınır./
Assessment is carried out in accordance with assessment criteria by the evaluation done by giving a grade over 100 percent of each assesment and the average is taken.
4. Değerlendirme sonucunda tüm komisyon üyelerinin oylarının ortalaması alınır. 75 puan ve üzeri başarılı kabul edilir./As a result of the evaluation, the votes of all commission members are averaged. 75 points and above are
considered successful.
5. Üyelerden herhangi birisinin katılmaması halinde Komisyon Başkanı, katılmayan üyenin ad ve soyadını ve katılmama nedenini ve yerine görevlendirdiği yedek üyenin ad ve soyadını belirterek
yukarıdaki boş bölüme kayıt yapar. / In the absence of one of the members, Head of Commission fills in the blank above stating the name and surname of the absent member and the reason of
absence,and the name and surname of the alternate member substituted.
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