
 

 

 
TEDÜ400 - Öğrenci Gelişim Seminerleri 

Sıkça Sorulan Sorular 
 

TEDÜ 400 nedir? 
TEDÜ 400 öğrencilerimizin mezun olana kadar almaları gereken ve onların akademik, 
profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere organize edilen öğrenci gelişim 
seminerlerinden oluşan zorunlu bir derstir.  
 
TEDÜ 400 ne gibi seminerlerden oluşmaktadır? 

- Öğretme-Öğrenme Merkezi tarafından gerçekleştirilen seminer, konferans ve 
çalıştaylara katılım;  

- Kariyer Merkezi, Sosyal ve Kültürel İşler Birimi, Öğrenci Toplulukları vb. birimlerimiz 
tarafından gerçekleştirilen ve TEDÜ400 kapsamına alınan seçili seminer, konferans ve 
çalıştaylara katılım TEDÜ 400 kapsamında değerlendirilir. 

Ancak, 
- Öğrencilerimizin ücret karşılığında görev aldıkları tutoring, tanıtım vb. gibi etkinliklere 

katılımları, 
- 2018-2019 akademik yılından itibaren yapılan gönüllü stajlar TEDÜ 400 kapsamında 

değerlendirilmez.  
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında yer alan seminerleri kim organize etmektedir? 
TEDÜ 400 kapsamında yer alan seminerler Öğrenme-Öğretme Merkezi koordinasyonunda 
Üniversitemizin ilgili fakülte ve birimleriyle işbirliği içerisinde organize edilir.  
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında yer alan seminerlerden nasıl haberdar olurum? 
TEDÜ 400 seminerlerini Üniversitemizin web sayfası ile Öğretme-Öğrenme Merkezimizin web 
sayfasından, panolardaki duyurulardan ve e-postalarınızdan takip edebilirsiniz.  
 
TEDÜ 400 dersi not döküm belgemde (transkript) nasıl yer alır? 
TEDÜ400 dersini lisans eğitiminizin 7. döneminde transkriptinize eklemelisiniz. Dersi ilk 
aldığınızda notunuz IP (In Progress) görünür. Dersten başarılı sayılmanız için notunuzun P 
görünmesi gerekmektedir. 
 
TEDÜ 400 dersinden “başarılı” (P notunu) notunu nasıl alırım? 
TEDÜ 400 dersinden başarılı sayılabilmeniz için lisans eğitiminiz boyunca en az 10 seminere 
katılmış olmanız gerekmektedir. Bu sayıyı tamamlayabilmeniz için her akademik yılda en az 2 
ila 3 seminere katılmış olmanız önerilmektedir.  
 
 
 



 

 

TEDÜ 400 dersi kapsamında gerçekleştirilen seminerlere katılım nasıl kayıt altına 
alınmaktadır? 
TEDUKart’ınızı okutarak (TEDUKart’ınızın yanınızda olmadığı ya da okunmadığı durumlarda 
yoklama kağıdını imzalayarak) etkinliklere katılımınızı kayıt altına alabilirsiniz.  
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin kaçına katıldığımı nasıl takip 
edebilirim? 
Seminerlere katılım durumunuzu MyTEDUPortal hesabınızın Events Attended sekmesinden 
takip edebilirsiniz. 
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında gerçekleştirilen seminerlere katılım durumuma nasıl itiraz 
edebilirim? 
Her akademik yılın sonuna kadar ilgili yılda katıldığınız etkinlik sayısına yönelik itirazlarınızı 
Öğretme-Öğrenme Merkezine e-posta ile başvurarak yapabilirsiniz. Yeni akademik yıl 
başladıktan sonra bir önceki akademik yıla dönük itirazlar dikkate alınmamaktadır.  
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında bir yılda kaç seminere katılmam gerekir? 
Öğrencilerimizin bir akademik yılda en az 2-3 seminere katılmış olmaları önerilmektedir. 
 
TEDÜ 400 dersi kapsamında gerçekleştirilen 10 seminerin tamamına bir yılda katılabilir 
miyim? 
Hayır.   
 
TEDÜ 400 dersinde başarılı olamazsam ne olur? 
Mezuniyet şartlarını yerine getirmemiş olursunuz. 
 
TEDÜ 400 dersini tekrar alabilir miyim? 
7. dönem dersi ekleyip en az 10 seminere katılmadıysanız, 8. dönemde de dersi ekleyerek 
katıldığınız seminer sayısını 10’a tamamlamak zorundasınız. 
 
TEDÜ 400 dersinden aldığım not genel not ortalamamı etkiler mi? 
TEDÜ 400 dersi kredisiz bir ders olup genel not ortalamanızı etkilememektedir; ancak TEDÜ 
400 mezun olmak için başarı ile tamamlanması gereken zorunlu bir derstir.  
 


