[ORIGINAL EMAIL sent as reply to ALL Electrical and Electronics Engineering Students of
METU, July 15, 2022]
Merhaba Kaan,
2018 yılında ODTÜ Devrim Stadyumunda düzenlenen Diploma Törenine bizzat öğretim üyeleri
arasında bize ayrılan yerde başından sonuna kadar katıldım. Sizler henüz üniversiteye yeni
başladığınız için katılmamış olabilirsiniz, ancak Youtubeda ODTÜ Medya Topluluğu vb.
kaynaklarca
kaydedilen
videoları
(https://www.youtube.com/watch?v=jQE_izyOGMc)
izlemişsinizdir diye düşünüyorum.
ODTÜ Devrim Stadyumunda 2018 yılında yaşanan ve bir grup öğrencinin sergilediği
özgürlüklerle kesinlikle bağdaştırılamayacak törende yaşanan saygısızlık ve bununla
ateşlenen bir kargaşa ve kaos ODTÜ ruhuna kesinlikle yakışmadı. Videoyu çok ama çok
dikkatli izlemeni ve bizim bizzat yaşadığımız hayalkırıklığını senin de bir nebze hissetmeni
diliyorum. İdari personel yerine akademik personel olsa, 50+ yaşında Profesörlük ünvanında
olacak ODTÜ’nün has evlatları olan güvenlik görevlilerine yumruğunu gösterip üzerine
saldırmaya teşebbüs gibi hamleler yapan “mezunlarımızı” ibretle izlemeni isterim, çünkü biz
bunları hep izliyoruz ve yaşıyoruz.
“ODTÜ Devrim Stadyumunda törenin ertelenmesini Verşan Hocamız iptal etti, amacı kendisinin
protesto edilmesini engellemek” şeklinde özetleyebileceğim görüş kesinlikle doğru değildir. Bu
törenin ertelenmesinde bu kararı destekleyen öğretim üyelerinin, idari personelin,
öğrencilerin ve tüm diğer bileşenlerin görüşü etkili olmuştur. Dolayısıyla, kararlar keyfi
değil kurumsal bir nitelikte alınmaktadır. Bunu size ışık olması ve eğer gerçekten diploma
törenini ODTÜ Devrim Stadyumunda yapmak istiyorsanız izlemeniz gereken yöntem ile ilgili
bilgilendirmek için açıkça belirtmek isterim.
ODTÜ Rektörlük Makamını temsil eden mevcut rektörümüz Verşan Hocamız sadece benim, senin
değil, tüm öğrencilerin, öğretim üyelerinin, idari personelinin kurumsal temsiliyetini taşıyan bir
öğretim üyesidir. Mezunlarımızın ve ailelerinin katılımıyla bir şölen, bir panayır, bir kutlama,
aslında yeniden bir doğuş olarak nitelendirilebilecek bir ritüelin üniversite yerleşik değerleri
kapsamında
bu
havada
gerçekleşmesi
esastır.
Bu
videoda
(https://www.youtube.com/watch?v=jQE_izyOGMc ) gördüğümüz gibi “VERŞAN KÖK
ODTÜ’YE REKTÖR OLAMAZ!” pankartı ile öğrencilerin düdük çalarak protestosu
özgürlüklerin haksız ve rencide edici şekilde kullanımına bir örnektir. Bu protesto tüm
üniversitenin çalışanlarını, öğrencilerini, mezunlarını ve mezunların ailelerini üzen ve
dahası Türkiye’nin geleceği olarak görülen gençlerine duyulan sınırsız güvenin yıkımı ve
devasa hayalkırıklığıdır. Bu olaylar sırasında vakurluğunu koruyan ellerini omuzlarında
birleştirerek sabırla, metanetle protestonun idari personelin yoğun çabasıyla çözülmesi için
bekleyen Verşan Hocamız aslında bu tavrıyla ODTÜ’ye yakışır bir rektör olabileceğini
ispatlamıştır. Açıkça söyleyeyim; yerinde bir başka öğretim üyesi rektör olarak bütün bu
saygısızlığa, zorbalığa maruz kalsaydı, o dakika tüm diploma törenini iptal eder ve mezunlar
diploma dağıtımına katılmak yerine diplomalarını evde PTT kurye görevlisinden imza karşılığı
teslim almayı beklerdi.

Kaan, yaşadığınız mağduriyetleri gerek üniversite içi gerek iş hayatında yakından bilen, takip eden
senin EE312/EE313 derslerinin öğretim üyesi olarak özgeçmişini incelemiş, e-mailde belirttiğin
“yalnız hissediyoruz” duygusuyla ilgili önerim “toplumsal bütünleşme” yoluyla bunu gidermen
olacaktır. Bu yönde başarılı olacağına inandığım için senin e-mailine cevaben izlemen gereken
yöntemi seninle paylaşıyorum:
Tüm mezunlarla görüşüp “ODTÜ Devrim Stadyumunda diploma töreni düzenlenmesine
Rektörlük Makamında izin verilmesi” durumunda üniversitede 2018 yılında törende yaşanan ve
sizlerin de öğrenci olarak kusurlu olduğunuzu idrak ettiğiniz olayların yaşanmayacağına dair
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunuza dair bir taahhütname hazırlayarak
başlayabilirsiniz. Eğer bu belgeyi, kendi ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün
mezunları için toplayabilirsen, ben de sana istediğin desteği vermeyi öğretim üyesi olarak
taahhüt ediyorum ve cevabını bekliyorum. Sevgilerimle, Barış
Prof. BARIS BAYRAM
Department of Electrical and Electronics Engineering, C-105
Director, ULTRAMEMS Research Laboratory
Middle East Technical University, Ankara, Turkey 06800
Office: +90 312 210 4420
Webpage: http://ultramems.eee.metu.edu.tr

[TRANSLATED DOCUMENT]
Hello Kaan,
In 2018, I personally attended the Diploma Ceremony held at the METU Revolution Stadium in
the place reserved for us among the faculty, from the beginning to the end. You may not have
joined since you were just starting out the university, but you can find the METU Media
Community etc. recordings on Youtube. I think you have watched the videos recorded by these
sources (https://www.youtube.com/watch?v=jQE_izyOGMc).
The disrespect and the turmoil and chaos sparked by the ceremony at METU Revolution Stadium
in 2018, which cannot be reconciled with the freedoms displayed by a group of students, certainly
did not suit the spirit of METU. I wish you to watch the video very, very carefully and feel the
disappointment we experienced with our own eyes. I would like you to watch our "graduates" who
make moves such as attempting to attack the security guards, who will be 50+ years old professors
if there were academic staff instead of administrative staff, who are proud members of METU,
because we are always watching and living them.
The view that I can summarize as "Our rector Verşan canceled the ceremony at the METU
Revolution Stadium, his aim is to prevent himself from being protested" is definitely not true. The
opinions of faculty members, administrative staff, students and all other components who
supported this decision were effective in the postponement of this ceremony. Therefore, decisions
are taken not arbitrarily but institutionally. I would like to state this clearly to enlighten you and to
inform you about the method you should follow if you really want to hold the graduation ceremony
at the METU Revolution Stadium.

Our current rector, Verşan, who represents the Office of the Rector of METU, is a faculty member
who carries the institutional representation not only of me and you, but also of all students, faculty
members and administrative staff. It is essential that a ritual, which can be described as a feast, a
fair, a celebration, in fact a rebirth, with the participation of our graduates and their families, takes
place in this atmosphere within the scope of the university's established values. As we see in this
video (https://www.youtube.com/watch?v=jQE_izyOGMc ) "VERŞAN KÖK CANNOT BE THE
RECTOR OF METU!" The protest of the students by blowing a whistle with a banner is an
example of the unfair and offensive use of freedoms. This protest is the destruction and huge
disappointment of the unlimited trust in the youth of our university, which upsets the employees,
students, alumni and the families of the graduates, and moreover, the future of Turkey. Our rector
Verşan, who maintained his composure during these events, put his hands on his shoulders,
patiently and patiently waiting for the protest to be resolved with the intense effort of the
administrative staff, in fact, has proven that he can be a rector worthy of METU with this attitude.
Let me tell you clearly; If another faculty member in his place had been subjected to all this
disrespect and bullying as the rector, he would have canceled the entire graduation ceremony at
that moment and the graduates would have waited to receive their diplomas at home from the
postal service courier, against a signature, instead of participating in the distribution of diplomas.
Kaan, who knows and follows the grievances you have experienced both in university and in
business life, has examined your CV as a faculty member of EE312/EE313 courses. Since I believe
that you will be successful in this direction, I share with you the method you should follow in
response to your e-mail:
You can start by gathering all graduates and preparing a letter of undertaking stating that you are
jointly and individually taking responsibility that the events that took place at the university in
2018, and that you realize as a student, will not happen if the Rector's Office gives permission to
hold a diploma ceremony at the METU Revolution Stadium. If you can collect this joint
responsibility document for the graduates of your own METU Electrical and Electronics
Engineering Department, I am committed as a faculty member to give you the support you want
and I am waiting for your answer. Sincerely, Barış

Prof. BARIS BAYRAM
Department of Electrical and Electronics Engineering, C-105
Director, ULTRAMEMS Research Laboratory
Middle East Technical University, Ankara, Turkey 06800
Office: +90 312 210 4420
Webpage: http://ultramems.eee.metu.edu.tr

[EMAIL received by one of his current students requesting urgent support for graduation ceremony
in METU Stadium, July 15, 2022]
Merhaba hocam,
Geçtiğimiz gün mezuniyet töreninin Devrim’de yapılmayacağı, bölümlerde gerçekleştirileceğine
dair bir duyuru yapıldı. Bize, düşüncelerimizin gruplaşmalara sebebiyet vereceğinden
endişelenerek bu kararın alındığı söylendi. Bizler, bizden önceki nesiller ve sonradan gelecek
ODTÜ’lüler olarak farklılıklarımızı aynı kültür içerisinde sorunsuzca yaşadık, birbirimize
dayanacak bir omuz olduk. Burada elimizden alınan özgürlüğümüz ne pandemi ne de farklı bir
endişenin ürünüdür. Alınan bu karara bugün nasıl bir cevap vereceğimiz sadece biz öğrenciler için
değil, ODTÜ’nün her bir bileşeni için gelecekte de alınabilecek tüm keyfi kararlara karşı
duruşumuzun bir temsilidir.
Biliyoruz ki bugün bu kararı kabul etmek yalnızca bizim değil, aynı zamanda bizden sonraki tüm
ODTÜ’lülerin de gelenek ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasını kabul etmek olacaktır. Bugün
hala ODTÜ Belgeseli’ni yeni gelen öğrencilere izletiyoruz. Ancak gün geçtikçe orada
bahsettiğimiz akademisyenlerle iletişim kurabilen, sorup sorgulayabilmesi takdirle karşılanan
bizlerin sindirilmeye çalışıldığına ve ötekileştirildiğine şahit oluyoruz. Bu kutuplaşmanın
sürmesini ve bizleri tehdit olarak gören bu kararı kabul etmemizi beklemek sizlerin de anlayışla
karşılayacağı gibi mümkün değildir. Bize birçok konuda yol gösteren, birçok şey öğreten, en
önemlisi de önümüzde ışık olup bizlere ODTÜ’lü olmayı öğreten siz hocalarımızdan da yanımızda
durmanızı ve bu kararın kabul edilemez olduğu konusunda bizleri desteklemenizi rica ediyoruz.
ODTÜ her bileşeniyle bir bütündür ve biz, bugüne kadar olduğu gibi tüm bileşenlerinin bir arada
olduğu şekliyle Devrim Stadyumu’nda yine gururla mezun olalım, bugüne kadar bize destek veren
ailelerimiz ve farklı bölümlerden arkadaşlarımız yanımızda olsun, diplomaları sizden Devrim’de
alalım istiyoruz. Biz kararın tekrar değerlendirilmesi için talebimizi ve toplantı isteğimizi gerekli
mercilere ilettik. Bu noktada sizlerin de bizi desteklediğinizi, yanımızda olduğunuzu bilmeye
ihtiyacımız var, çünkü üzülerek yalnız hissediyoruz ve yalnız olmadığımızı bilmek istiyoruz. Bu
kültürün yok edilmesine izin vermemek için inisiyatif alarak “Öğrencilerimize diplomalarını
bölümlerde değil Devrim’de vereceğiz.” demeniz ve bizlerin rektörlük ile iletişim kurmasında,
taleplerimizi iletmemizde aracı olmanız, bize desteğiniz, bu toplantılarda varlığınız, bizi yalnız
bırakmamanız çok önemli.
Bu okula gelirken “Bizler Dünyayı Değiştirebileceğimize” inandık, tüm baskılara ve zorluklara
rağmen pes etmemeyi öğrendik. Sizlerin de yaşadığı pek çok sıkıntının farkındayız, ancak ODTÜ
hala gelenekleriyle, saygınlığıyla, kendine özgün duruşuyla varsa bunu hocalarıyla, mezunlarıyla,
öğrencileriyle, tüm bileşenleriyle bir arada durabilmeye, çalışmaya ve ilerlemeye borçludur. Şimdi
de bu kültürün devam edebilmesi için Devrim Stadyumunda tüm bileşenlerin bir arada olduğu bir
mezuniyet ODTÜ olmanın gereğidir.

Gün geçtikçe zorlaşan yaşam ve eğitim şartlarında her birimiz üstümüze düşeni yapıp çok
çabaladık ve okulumuzu başarıyla tamamladık. Hep bu okuldan mezun olmanın gururunu
yaşamayı istedik ve bunu hak ettiğimize inandık. İsteğimiz yalnızca mezunlarımızdan
duyduğumuz mezuniyet hikayelerini ve bu okula girerken hayalini kurduğumuz yürüyüşümüzü
gerçekleştirebilmek, yanımızda olduğunuzu bizi desteklediğinizi görebilmek. Daha iyi yarınlara
ve bu umutsuz günlerde umut dolu bir geleceğe yürüyebilmemiz için öğrenim hayatımızda
olduğunuz gibi bize rehberlik etmenizi, yanımızda olmanızı ve destek olmanızı rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
ODTÜ EE '22 Mezunları _________
Hocam merhaba,
Yukarıda geçtiğimiz hafta ilan edilen mezuniyet töreninin iptaline dair karara karşı
akademisyenlerle paylaştığımız açıklama mevcut. Bu noktada sizden rica ettiğimiz, sizin de
sımsıkı tutunduğunuzu canıgönülden bildiğimiz ODTÜ kültürünün korunmasında bize destek
olmanız. Geçtiğimiz hafta Klaus Hoca'yla da bölüm idaresi mertebesinde bu konuyu görüştük.
Sizden ricamız bizlerin ve farklı bölümlerdeki öğrencilerin kendi bölümleriyle iletişimine ek
olarak, mezuniyeti Devrim'de gerçekleştirmek istememiz hususunu yakınlarınız olan
akademisyenlerle paylaşmanız, bölüm toplantılarında veya bölümler üstü bir makamda söz
sahibiyseniz bu isteğimizi dile getirmeniz. Dört sene boyunca verdiğimiz uğraşlarımızı, on
yıllardır ODTÜ kültürünün vazgeçilmezlerinden olan Devrim'de mezuniyet törenimizle
taçlandırmak isteriz. Saygılarımla,
Kaan

