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Important Announcement Regarding the New ME117 Course
Starting Fall 2017, ME113 and ME114 will no longer be offered. The
following procedures will be applied regarding these courses and the
new ME117 Computer Aided Engineering Drawing course:
a. Students who have not taken ME113 and ME114: They will take
ME117 only and their total credit will reduce by 3 credits.
b. Students who have passed ME113 and have not taken ME114: Their
total credit will reduce by 3 credits. These students do not have to
take ME117 in place of ME114.
c. Students who have failed from only one of ME113 or ME114: They
will take ME117 and replace the failed course with ME117.
d. Students who have failed ME113 and have not taken ME114: Their
total credit will reduce by 3 credits. However these students will take
ME117 and replace ME113 with ME117.
e. Students who have failed from both ME113 and ME114: They will
take ME117 and an extra ME 4XX Technical Elective by replacing
ME113 and ME114 with these two courses. These students will take
this extra ME 4XX course when they are at fourth-year status, similar
to other ME 4XX courses.
f. ME117 will be offered as 5 sections each in the Fall and Spring
semesters. The students will be placed into the sections according to
their last name. As an exception, only the students who are expected
to graduate at the end of the semester or the students with probation
status will be allowed to take the course even if they don’t satisfy the
last-name criterion for that semester. These students should submit
a petition to the ME Student Affairs Office.
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Yeni Açılacak ME117 Dersi ile İlgili Önemli Duyuru
2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanmak üzere,
ME113 ve ME114 dersleri açılmayacaktır. Bu dersler ve yeni açılacak
ME117 dersi ile ilgili uygulamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:
a. ME113 ve ME114 derslerini hiç almamış olan öğrenciler, yalnızca
ME117 dersini alacak olup kredi yükleri 3 yük azaltılacaktır.
b. ME113 dersinden geçmiş ve ME114 almamış öğrencilerin de kredi
yükü 3 yük azaltılacaktır. Bu öğrencilerin ME114 yerine ME117
almaları gerekmemektedir.
c. ME113 ya da ME114 derslerinin yalnızca birinden kalmış olan
öğrenciler, kaldıkları ders yerine ME117 dersini alıp saydırma işlemi
yapacaklardır.
d. ME113 dersinden kalmış ve ME114 almamış öğrencilerin kredi yükü 3
yük azaltılacaktır. Ancak bu öğrenciler kaldıkları ME113 yerine ME117
alıp saydırma işlemi yapacaklardır.
e. ME113 ve ME114 derslerinin her ikisinden de kalmış olan öğrenciler,
ME117 ve fazladan ME4XX Teknik Seçmeli bir ders alıp bu dersleri
ME113 ve ME114 yerine saydıracaklardır. Öğrenciler bu ekstra
ME4XX dersini diğer ME4XX dersler gibi 4. sınıf statüsüne
geldiklerinde alacaklardır.
f. ME117 dersi Güz ve Bahar dönemlerinde 5 grup olarak açılacak olup
öğrenciler gruplara soyadı aralığına göre yerleşeceklerdir. İstisnai
durum olarak, yalnızca dönem sonunda mezuniyetleri beklenen veya
sınamalı durumdaki öğrencilerin, soyadı aralığına uymasalar dahi
dersi ait olmadıkları dönemde almalarına izin verilecektir. Bu
öğrencilerin Bölüm Öğrenci İşleri Ofisi’ne dilekçe ile başvurmaları
gerekmektedir.

