
Amsterdam Vrij Üniversitesi’nde ö!renciler ile 
i"adamları bulu"tular 
 

AMSTERDAM, ZAMAN 

Hollanda’nın Ba!kenti Amsterdam’da bulunan Vrij Üniversitesinde HOT"AD-E#itim 
Komisyonu, “Türk örgencileri ile bulu!ma” adı altında bir toplantı gerçekle!tirdi. 

Düzenlenen toplantıya, HOT"AD Ba!kanı Turgut Toruno#ulları, HOT"AD Ba!kan Vekilleri 
Celal Oruç, $erif Aktürk, HOT"AD Ba!kan Yardımcısı Faruk Halıcı, IGEME’nin Hollanda 
$ubesi Müdürü,Cihat Alagöz - Sektörler ve Giri!imcilik Dairesi Ba!kanı ve Türk kökenli 
ö#renciler ve i!adamları katıldılar. 

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Ba!kanı, Dı! Ekonomik "li!kiler Kurulu(DE"K) Avrupa Bölge 
Komitesi Ba!kanı, Hollanda Türk "! Adamları Derne#i(HOT"AD) Yönetim Kurulu Ba!kanı, 
Türk-Hollanda ve Türk-Belçika Yürütme Kurulu Üyesi Turgut Toruno#ulları “Hollanda’nın 
seçkin e#itim kurumlarından birisi olan bu güzel Üniversitesi’nde sizlerle birlikte olmak ve i! 
hayatımızdaki tecrübelerimizi siz de#erli ö#rencilerimizle payla!maktan dolayı onur duyuyoruz. 
Konu!mamın ba!ında hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. Bize bu imkanı veren  bu 
Ba!arı Üniversite’nin yöneticilerine, bu programın hayata geçirilmesine katkı sa#layan de#erli 
çalı!ma arkada!larıma, "stanbul’dan  programımıza katılarak de#erli görü!lerini birazdan bizimle 
payla!acak olan DE"K Giri!imcilik Dairesi Ba!kanı Sayın Alagöz Bey’e, de#erli ö#renci 
derneklerimizin ba!kanlarına ve ö#rencilerimize te!ekkür ediyorum. 

E!itim konusunda talebelerin çalı"malarını destekliyoruz 
Bugünkü toplantımızda de#erli ö#rencilerimize, giri!imcilik ruhu ile aile !irketlerinin önemini 
anlataca#ız, ayrıca tecrübelerimizi ve ba!arılarımızın sırrını ö#rencilerimizle payla!aca#ız. 
Amacımız, ö#rencilerimize giri!imci ruhu a!ılayabilmektir.Hollanda’da ya!ayan Türk i!adamları 
olarak gelecek nesillerin yani sizlerin, de#erli Türk gençlerimizin sahip oldukları önemli rolün 
farkındayız.Gelece#in Hollanda ve Avrupa’sında ‘e#itimli Türk gençleri’ aldıkları kaliteli ve 
donanımlı e#itimle daha da ön plana çıkacaklardır.Bu yüzden Hollanda Türk "! Adamları 
Derne#i (HOT"AD) olarak e#itime önem veriyoruz ve deneyimlerimizi, giri!imcili#imizin 
sırlarını sizlerle payla!ıyoruz. Öncelikle ‘e#itim’ konusunun önemini vurgulamak istiyorum. 
Çünkü, ba!arılı bir giri!imcili#in temelinde ‘e#itim’ kavramı yer almaktadır. O yüzden 
e#itiminizi sakın yarıda bırakmayın,  kendinizi sürekli geli!tirin. E#er kendinizi gerekti#i gibi 
yeti!tirirseniz, ‘ba!arılı bir giri!imci’ olma yolunda en önemli adımlardan birisini atmı! 
olacaksınız.HOT"AD olarak öncelikle ö#rencilerimize ‘ailenin önemi’ni anlatmak istiyorum. 
Çünkü Türk i! dünyasında ba!arıya ula!an firmalarımızın büyük bölümü aile !irketleridir. Sizler 



de gerek özel ya!antınızda gerekse i! hayatınızda ‘aile’ kavramına gereken önemi verin, birlikte 
hareket edebilmeyi devamlı hayata geçirin. Aile kavramına önem verip profesyonel de 
olabilmeyi ba!arırsanız ‘ba!arı’ gelip sizi bulacaktır.Yapılan ara!tırmalara göre paranın pe!inde 
de#il  ba!arıyı hedefliyenler ve uzun vadeli projeler yapanlar ba!arılı oluyor. Tabii ki para 
kazanmak da çok keyifli ama yaptı#ınız i!i en iyi !ekilde yaparak ‘ba!arı’yı yakalamanın daha 
keyifli oldu#unu söylemem gerekiyor.Her zaman ‘insan’ unsurunun ‘sermaye’den daha önemli 
oldu#una inanmı!ımdır. Bilinmelidir ki, i! hayatında en de#erli unsur yeti!mi! insandır.Turgut 
Toruno#ulları olarak ba!arıyı yakalayabilmek için Hayallerimi  Hedeflerimi ve Ufkumu her 
zaman geni! tuttum.  

Türkiye’mizi unutmadık oralara yatırım yaptık 
Dü!ünmeye çok zaman ayırarak çok yönlü dü!ünmeyi ö#rendim.Kendimden bir örnek vermek 
istiyorum.1990 Yılında  Edelstaal gurubu,  turizm yatırımı yapmaya karar verdi.Yabancı 
ortaklarımız ile yaptı#ımız toplantılardan sonra  "spanya’da  yatırım tavsiye ettiler.  Ama ben 
Türkiye’yi tavsiye etim.Önce, "spanyaya bakmak için gittik  daha sonrada Türkiye’ye.Sonuç 
olarak; Fethiye’de  37 Bin metrekare arazi aldık. "n!aata ba!layaca#ız baktım ki robinson gibi 
dev tatil köyleri var.  Bunlarla yarı!mak zor, otel desen her taraf otel dolu, öyle bir !ey 
yapmalıydık kı bölgede rakipsiz olmalıydık, bizde villa apart  otel !eklinde bir konsept 
geli!tirdik.Bu bölgeye gelen büyük ailelerin villaları tercih edece#ini bekliyordum. Tabii ki 
aldı#ım karar riskliydi ama konsept tutarsa da  bu konuda ilk olaca#ız diye dü!ündüm ve sonuçta  
konsept tuttu. Villalarda kalanlar bizden havuzlu özel villa istediler bizde bu talep üzerine in!aata 
girdik ve bir kaç yıl içinde  bölgenin en önemli kurulu!larından biri olduk. Ba!langıçta nasıl 
mücadele edece#iz dedi#imiz i!letmeler artık bizi pek etkilemiyordu ve hatta sonradan bizi taklit 
edenler oldu ama kimse bizim kadar ba!arılı olamadı.Bu örne#i niye verdim;  Biliyorsunuz 
buradaki vatanda!larımız hep aynı i!leri yapıyorlar oysa de#i!ik i!ler yapılsa yada yapılan i!lerin 
konseptini geli!tirseler ve daha iyisini yapsalar daha ba!arılı olacaklardır.Bugün aramızda 
bulunan ve bizleri dinleyen de#erli örgencilerimiz; kiminiz doktor, avukat, kiminiz ekonomist, 
kiminiz yönetici, kiminiz de giri!imci olacaksınız.  

Dünyada bir de!il en az iki üniversite bitirin 
Ancak hangi i!i yaparsanız yapın, mutlaka yaptı#ınız i!i sevin ve en iyisini yapmak için çok 
çalı!ın. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Yaptıklarınızla yetinmeyin, hiçbir zaman 
moralinizi bozmayın, motivasyona önem verin, yaptı#ınız i!i daha iyi yapmak için hayal 
kurmaktan korkmayın.Günde en az bir saat yaptı#ınız i!i daha iyi yapmak için dü!ünün. "lle de 
giri!imci olmak istiyorsanız da bu gün teknolojinin köy haline getirdi#i bu dünyada bir de#il en 
az iki üniversite bitirin. Bir kaç dil ö#renin, bizim zamanımızla sizin zamanınız aynı de#il, 
ara!tırmacı olun eskiden biz büyüklerimize fikrimizi söyledi#imiz kimse gençleri dinlemek 
istemiyordu. O zamanlar çok fazla söz hakkımız yoktu, ve bize eski köye yeni adet mi 
getiriyorsunuz derlerdi.Siz yapın fikrinizi dü!üncenizi uygulayın.Unutmayın lider zararı kara 



çevirmesini bilendir.  Ba!arılı yönetici sorunu çözen, ba!arısız yönetici sorunu yönetime 
getirendir.Bizde bir laf vardır insan kendini över mi, inanın arkada!lar insan yaptı#ı güzel !eyleri 
anlatmalı hem rahatlar hem de çevresini de iyi i!ler yapmaya te!vik eder.  Cesur olun cesur 
insanlar toplumun önünde giderler geri kalanlarda  kalan bo!lukları doldururlar. Sizler bu gün 
üniversitede okuyorsunuz  bu demektir ki hepinizin içinde liderlik ve ba!arı ruhu var. Bunu 
dı!arı çıkartmaktan korkmayın  beraber çalı!tı#ınız insanları aileniz gibi görün, sorunları ile 
ilgilenin  unutmayın bir !irket, i!e yönetici aldı#ı zaman aile ya!antısına dikkat eder. 

Hayatta ba"arılı olmak için illa`da bir giri"imci olmanız gerekmiyor 

Hedefinizi iyi belirleyin Hollanda  ticarette bir dünya markasıdır bundan yararlanın, biz 
Avrupa’daki Türkler Avrupalıdan disiplini Türk olarak da hızlı karar vermeyi örgendik ve 
bununda faydasını görüyoruz.Giri!imci olmak için babanızın zengin ve birikiminizin olması 
gerekmiyor.Sadece kendinize güveninizin ve giri!imci yönünüzün olması gerekiyor.Kontrollü 
risk almaktan korkmayın."nsan ili!kilerine önem verin, Kontaklarınızı kuvvetlendirin.Kararlı 
olun ve verdi#iniz sözü tutun.Son olarak !unu da vurgulamak istiyorum.Hayatta ba!arılı olmak 
için illa`da bir giri!imci olmanız gerekmiyor.ba!arılı bir doktor, avukat, ekonomist veya iyi bir 
yönetici olmanız da sizi hayatta ba!arılı kılacaktır.O yüzden e#itiminizi sakın yarıda bırakmayın, 
e#itiminize gereken özeni her zaman gösterin. Sizler birer hukuk profesörü, dünya çapında 
tanınmı! doktorlar, mühendisler,ekonomistler olabilirsiniz bunun için yaptı#ınız i!i sevmeniz ve 
çok çalı!manız lazım. Sevdi#iniz isi yaptı#ınız zaman ba!arılı olma !ansınız daha yüksektir ve bu 
ba!arınız size para ve güç olarak geri dönecektir. Gerçekten ben ba!arımı yaptı#ım  i!i 
sevmekten buldum.Siz de#erli gençlerimizin de ba!arılı olaca#ınıza eminim."kinci bölümde  
sorularınıza cevap verirken aile !irketleri ve krizde nasıl Ba!arılı olunur bu konuları anlatmaya 
çalı!aca#ım.Sizler toplumun gelece#isiniz  !irketlerinde  gelece#isiniz  bunun 
farkındayız.Sizlerle bugün beraber olmaktan çok mutlu oldu#umu belirtmek istiyorum.” 



 

 


