
 

İşletme Mezunu, dünyanın dört bir yanında çocukları gülümsetmek için Şangay’dan Londra’ya 
16.000 km bisiklet sürdü 
 

İşletme okulu mezunu, çocuklar yararına yardım kampanyaları organize eden uluslararası bir yardım 

kuruluşu için Şangay’dan Londra’ya kadar 16.000 km’yi bisikletiyle katetti. 

 

CEMS Uluslararası İşletme Mezunu Matthieu Liard, büyük yolculuğuna bu yıl Mart ayında başladı.  

Arkadaşı Oli Goulden ile yolculuğu boyunca 16 ülke, 4 çöl ve 3 sıra dağ aştılar. 

 

Yarık dudak ve damak benzeri yüz deformasyonları ile doğan çocukların rekonstrüktif cerrahi 

operasyonlarının yapılmasını sağlayan uluslararası bir tıp örgütü olan Operation Smile’ı desteklemek 
üzere yolculukları boyunca bağış toplayan Matthieu ve Oli 26 Aralık son durakları olan Londra’ya 

ulaştılar.  İki arkadaş, şu ana kadar 100 ameliyat için bağış topladı. 

  

Matthieu, zorlu yolculukları ile ilgili şöyle konuştu:  

 

 “Gülümseyemeyen bir insanı kükreyemeyen bir aslana benzetiyorum.  Çocukları gülümsetmeye 

çabalıyoruz, çünkü bu onların sahip olduğu en etkili sosyal silah” 

 

Yolculukları boyunca birçok yardım projesine de katılma fırsatı yakalayan Matthieu, CEMS’e üye olan  
okullardan Türkiye’de Koç Üniversitesi, İtalya’da Bocconi Üniversitesi ile ve HEC ile Fransa’da HEC’i 

de ziyaret etti.  

 

Matthieu, CEMS Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı ile edindiği kültürel farkındalık 

yetkinliklerini hem kariyerinde hem de çocuklar için bağış toplamak amacıyla 19 ülkeyi bisikleti ile 

aştığı yolculuğunda en iyi şekilde kullanma fırsatı buldu. Matthieu’nun konuşmasını dinlemek için 

link’e tıklayınız  

 

İstanbul’da Koç Üniversitesi’ni ziyaret eden Matthieu, CEMS Club İstanbul öğrencilerine Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özellikle çocuklarda yarık dudak ve damak konularında başarılı 

operasyonları ile tanınan Prof. Dr. Reha Yavuzer’in katkıları ile hayata geçirecekleri sosyal sorumluluk 

projesi için ilham verdi. 

 

İtalya Bocconi Üniversitesi’nden CEMS öğrencisi Giovanni Viganò, Matthieu’nun ziyareti ile ilgili şöyle 

değerlendirmelerde bulundu:  

 

“Bence herkes Matthieu’nun ayak izlerini takip ederek ondan ve deneyimlerinden çok şey 

öğrenebilir. Bunun gibi iyi bir amaç için ve kişisel gelişim adına başlatılan girişimler CEMS 

Programı’nın değerlerinin bir yansıması.” 

 

CEMS Hakkında 
 

CEMS, dünyanın dört bir yanından önde gelen 29 işletme okulu,61 çokuluslu şirket ve 4 sosyal 

ortağın yer aldığı global bir birliktir. CEMS Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı’nın 67 ülkeden 

1000’in üzerinde öğrencisi bulunmaktadır.  

 

Daha fazla bilgi için : Kerry Gill, BlueSky PR – kerry@bluesky-pr.net  , +44(0)1582 790701 


