ODTÜLÜ
haber

ODTÜ Mezunları Kanada’da
9 Aralık 2017’de ilk genel kurulunu yapacak ODTÜ Mezunları
Derneği Kanada’yı Kurucu Başkanı Yalçın Suer ile konuştuk.

ODTÜ Mezunları
Derneği Kanada
Mayıs 2017’de
kuruldu. Logosunu
ise ünlü tasarımcı
Emre Senan
tasarladı.

ODTÜ Mezunları Derneği Kanada’yı ve nasıl
ortaya çıktığını anlatır mısınız?
Aşağı yukarı 700 ODTÜ mezunu var Kanada’da,
bunların 300’ü benim yaşadığım yer olan
Toronto civarında. Aşağı yukarı 20-25 senedir
bir e-posta grubu olarak tamamen sosyal amaçlı
bir araya geliyorduk. Birkaç arkadaş
bir araya gelip “Bunun artık kurumlaşması
lazım” dedik: Sadece Toronto’ya bağlı bir yer
olacağına federal, kâr amacı gütmeyen bir
kuruluş olsun. Beş kurucu arkadaş 2017’nin
Mayıs ayında ODTÜ Mezunlar Derneği
Kanada’yı kurduk; ben başkanıyım, Haluk
Mesci başkan yardımcım, Berna Arıcıbaşı genel
sekreterimiz, Zeynep Lüleç üyelik işlerine,
Berker Adıgüzel de finans kısmına bakıyor.
Hedefleriniz nelerdir?
Kanada’daki ODTÜ’lüler arasında mezun
olmuş ve orada çalışanlar var. Üniversitede
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öğretim üyesi veya profesör olarak çalışanlar
ve master veya doktora yapmak için gelmiş
olanlar var. Bunların tümünü kapsayan
bir organizasyon yoktu, biz öncelikle bunu
hedefliyoruz. Kurucu üyelerimizden Zeynep
Lüleç University of Toronto’da doktora yapıyor,
onun kanalıyla talebelere ulaşıyoruz. Uzun
zamandır orada kaldığımız için çok geniş
bir çevremiz var. Kurduğumuz database ile
herkese mesaj yaymak, mesajları iletmek,
onlara iş bulmak, iş konusunda yardımlaşmayı
sağlamayı, ODTÜ mezunlarıyla, üniversiteler
arasında ilişkiyi kuvvetlendirmeyi, oradaki
üniversitelerle ODTÜ arasındaki ilişkiyi
sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ODTÜ
burs havuzuna destek bulmayı amaçlıyoruz.
Bu doğrudan para yardımı olabiliyor ayrıca
yapacağımız faaliyetlerle dernek olarak para
toplayıp onları havuza aktarmak peşindeyiz.
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği ile organik
bağımızı kurduk. Onlar ODTÜ’nün sağladığı
aday ve burs adayı öğrenciler listesinden
gidiyorlar görüşüyorlar. O görüşmenin
sonucunda seçiyorlar. Tabii hepsine
veremiyorlar. Geriye kalan kısmına biz
eklenmeyi teklif ettik ve kabul edildi.
Kanada’da bir ODTÜ Mezunlar Derneği
kurmaya yönelten motivasyon neydi?
ODTÜ ruhu hiç bir zaman kaybolmuyor. O
ruhu yaşatıyorsunuz ve elinizden geldiği
kadar yardım etmeye çalışıyorsunuz.
Şimdiki amacımızda yeni gençlere bir destek
sağlayabilmek. Bir anektot anlatayım; ben
okuldayken bir sandalyem vardı kimse
oturmazdı, altında “Yalçın” yazıyordu. Oğlum
12 yaşına geldiğinde gittik ODTÜ’yü ziyaret
ettik. 1500 tane dikilmiş ağacım var, ona
diktiğimiz ağaçları gösterdim. Sonra gittik
Elektrik Mühendisliği’ne sandalyem hala
oradaydı. Oğlum çok şaşırmıştı ona.

