
Rotterdam Erasmus Üniversitesinde 
ö!renciler ile i"adamları bulu"tular 
Ba"konsolos Esen Altu! “Hollanda Üniversitelerinde daha çok ö!renci görmek 
istiyoruz.Çünkü okumu" ve bilgi ile donanmı" Türk gençlerinin her iki ülkeye de son 
derece olumlu katkıları olacak.Diplomayı almakla i" bitmiyor.Kendinizi geli"tirmeniz 
lazım.Kendinize güvenin.Hepinizin yüzlerinde ki parıltı zaten gelece!e olan güveninizin bir 
göstergesidir.Çok sayıda kız ö!rencimizin Erasmus Üniversitesinde olması bizleri mutlu 
ediyor.Ba"arılı olmanın yolu çalı"mak ve dayanı"madan geçiyor.Kendinize rehber olarak 
her zaman ba"arılı ki"ileri örnek seçin. 

BASR# DO$AN, ROTTERDAM 

Hollanda’nın köklü üniversitelerinden biri olan Erasmus Üniversitesinde Coscmicus, Lale ve 
Mozaik ö!renci derneklerinin katlımı ile Hotiad-E!itim Komisyonu  “Türk örgencileri ile 
bulu"ma” adı altında bir toplantı gerçekle"tirdi.  

Düzenlenen toplantıya Rotterdam Ba"konsolosu Esen Altu!,  Hotiad Ba"kan Vekilleri Celal 
Oruç, #erif Aktürk,  Hotiad Ba"kan Yardımcısı Faruk Halıcı, Komfortours Sahibi ve Hotiad 
Basın Danı"manı Osman Çelik,DE$K –Türk Mısır $" Konseyi Ba"kanı Zuhal Mansfield ve 
Erasmus Üniversitesinde okuyan Türk kökenli ö!renciler ve i"adamları katıldılar. 

Toplantının ba"kanlı!ını  yapan $"adamı Faruk Halıcı  “Türk örgencileri ile bulu"ma” adlı 
programı düzenlemekteki amacın ba"arılı i"adamlarının hayat hikayelerini ö!renciler ile 
payla"mak ve onların deneyim ve tecrübelerinden istifade etmelerini sa!lamak oldu!unu söyledi. 

Rotterdam Ba"konsolosu Esen Altu!, Rotterdam Erasmus Üniversitesinde böyle anlamlı bir 
toplantının i" çevresi ile ö!rencilerin bulu"masını son derece anmalı buldu!unu 
söyledi.Ba"konsolos Esen Altu! “Hollanda Üniversitelerinde daha çok ö!renci görmek 
istiyoruz.Çünkü okumu" ve bilgi ile donanmı" Türk gençlerinin her iki ülkeye de son derece 
olumlu katkıları olacak.Diplomayı almakla i" bitmiyor.Kendinizi geli"tirmeniz lazım.Kendinize 
güvenin.Hepinizin yüzlerinde ki parıltı zaten gelece!e olan güveninizin bir göstergesidir.Çok 
sayıda kız ö!rencimizin Erasmus Üniversitesinde olması bizleri mutlu ediyor.Ba"arılı olmanın 
yolu çalı"mak ve dayanı"madan geçiyor.Kendinize rehber olarak her zaman ba"arılı ki"ileri 
örnek seçin.Bu gün burada ki Türk kökenli i"adamlarımız sizler için en büyük örnek.Bu 
örneklerin ço!alması için sizlerinde gayret ve çabası son derece önemli.$çinde ya"adı!ınız 
toplumun de!erleri ile kendi de!erlerimiz ile  kayna"mı" fertler olarak sizler bizlerin guru 
olmaya devam edeceksiniz. Bu vesile ile hepinizi tebrik ediyorum.” 



$"adamı Hikmet Gürcüo!lu “Erasmus Üniversitesinde okuyan ö!renciler olarak bizim için 
de!erlisiniz.Hollanda Türk toplumu olarak e!itim,i" ve siyaset son derece önemli.Bizler sizlere 
ba"arılarımızdan örnek vererek sizleri te"vik etmek istiyoruz.Giri"imcilikte ba"arılı olmak için 
cesur olun.Kendinize güvenin.Bir i"e ba"lamanın en temel yolu ara"tırmak ve etüt etmekten 
geçer.” 

$"adamı #erif Aktürk “Çalı"mak son derece önemli.Kendim gece gündüz çalı"arak buralara 
geldim.Kendim aynı zamanda Avrupa’nın en modern peynir fabrikasını kurdum.Bu ba"arıda 
grup çalı"ması son derece önemli idi.Ben iyi bir ekip ile bu yerlere geldim. Sizlerde ileride 
i"adamı olmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka seçici olun.” 

$"adamı Celal Oruç “E!itim her "eyin ba"ıdır.Uzakdo!u ve $skandinavya ülkelerinin ba"arısı çok 
okumalarından oldu.Ba"arının membaı cesarettir.$"lerinizin üzerine cesaret ile gidin.Anadolu 
insanı zeki, kültürlü ve ba"arılıdır. Kendisine imkan verildi!inde yapamayaca!ı ve 
ba"aramayaca!ı i" yoktur.Bizim size daha do!rusu e!itimli gençlere dünyanın ihtiyacı 
var.Aslında parayı kontrol etmenin yolu e!itimden geçer.Sizler Hollanda e!itimi ile yeti"mi" ve 
kendi dilimizi de iyi bilen ö!rencilersiniz sizin ba"aramayaca!ınız hiçbir konu yok yeter ki 
kendinize güvenin.” 

DE$K Türk-Mısır $" Konseyi Ba"kanı Zuhal Mansfield “Türk toplumu olarak hepimiz Kardelen 
çiçekleriyiz.Zor "artlarda tıpkı kı" ortamlarında kardelen çiçekleri gibi yeni çözümler 
bulabiliyoruz.Onun içindir ki sizler Hollanda’da hepimizin umudusunuz.Hedeflerinizi yüksek 
tutunuz.Birlikte hareket edin. Birbirinizden güç alın.Zayıf noktalarınızın üzerine gidin.Allah 
hepimize geni" kabiliyetler bah"etmi".Bu kabiliyetleri yerinde kullanalım.” 
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