TURGUT TORUNOĞULLARI – ÖZGECMİŞİ

1958 yılında Kars’ta dünyaya geldim. Kars ve İzmit’te çeşitli ticari faaliyetlerde bulundum.
Evlendikten sonra ticaret hayatıma Hollanda’da devam etmeye karar verdim ve Hollandaýa
yerlestim. Hollanda’da 1981 yılında tencere pazarlama işine girdim, çalıştığım Edelstaal Group’u
satın alarak kısa zamanda firmayı belli noktalara taşıdık.
‘Simtronic’ marka tencerelerini İtalya’da imal etmeye başladik. Tüm Avrupa ve Arap ülkelerinde
pazarlama ağımızı genişleterek ‘Simtronic’ tencere markasını bir ‘dünya markası’ haline
getirdik. Tencerede yakaladığımız uluslar arası başarıyı diğer alanlara da yaymak amacıyla
Fethiye Ölüdeniz’de turizm ve inşaat yatırımlarına yönelerek tabir-i caizse ‘turizm
imparatorluğu’ kurduk.
Edelstaal Şirketler Grubu, Türk, İtalyan, İngiliz ve İsviçreli ortaklardan oluşan bir şirketler
topluluğudur.Tencere, turizm, inşaat, besicilik ve emlak alanlarında önemli yatırımları bulunan
Edelstaal Group, yatırımlar yaparak büyümeye devam ediyor.
Fethiye Ölüdeniz’de Orka Club adlı tatil köyünde özellikle İngiliz ve Hollandalı turistlere kaliteli
turizm hizmeti sunuyoruz. Ölüdeniz’de yapımı süren 5 yıldızlı oteli Mayıs 2012’de hizmete
açmayı hedefliyoruz. Kısa süre önce İstanbul’da da ‘kültür turizmi’ atağına geçerek yeni oteller
aldık.
Edelstaal Grup olarak, Hollanda’nın en büyük şirketlerinden VDL Grup ile büyük bir işbirliğine
imza attık. Helmond şehrinde Eindhoven merkezli VDL Grup tarafından üretilen tüm ürünlerin
Türkiye ve Orta Doğu'daki tek yetkili satıcısıyiz. Ayrıca VDL Grup ile enerji, ulaşım, çöp toplama
ve geri dönüşüm sistemleri konusunda ortaklık kurduk . Edelstaal Grup olarak ayrıca
Hollanda’da Komfortours ile 2011’deki ilk ortaklık anlaşmasini da hayata geçirdik.
YATIRIMLAR:
1982 yılında, “Siemens” mutfak takımlarının imaline başladık.
1992 yılında, dünya harikası Ölüdeniz’de turizm yatırımına başladık. Aynı yıl, “İnci Turizm AŞ”yi
kurduk.
1994 yılında, “Simtronic” ve simtronic ürünlerimiz, krom-nikel çeliğinden -indüksiyon
prensiplerine bağlı kalarak- dünyadaki en ileri teknoloji uygulaması ile imal edilmiştir.
1997 yılında, “Doğa Besicilik” adı altında et sektöründe faaliyete geçtik. Aynı yıl, “Doğa AŞ”yi
kurduk.
2000 yılında, ürünlerimize “porselen ve kristal” setlerini de ilave ettik.
2001 yılında, inşaat sektöründe Türkiye’de toplu konut ve villa yapımına başladık.
2002 yılında, başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden emlak alımına başladık.
2005 yılında, inşaat ve emlak sektöründeki büyümeyi göz önüne alınarak “Orka Homes” adı
altında yeni bir marka yarattık. Buna bağlı olarak da “Orka” kurulmuştur.
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2009 yılında, İstanbul’da yer alan “Orka Royal Hotel” Edelstaal Group bünyesine dahil oldu.
2010 yılında, İstanbul’da yapılan yatırımlara ilave olarak; Sultanahmet bölgesinde açılacak olan
5 yıldızlı otel için çalışmalara başlandı. İnşaat halen devam ediyor.
2011 yılında, Hollanda merkezli VDL Group ile ortaklaşa kurulan, gruba ait Ovas International
şirketi kuruldu.
2011 yılında ;önemli Türk tur operatörlerinden Komfortours ve Komfly ile Edelstaal Group
birleşti.
Edelstaal Group’a ait farklı bölgelerde 30 adet inşaat projesi halen devam etmektedir.
Sosyal faaliyet olarak da 2005 yılında Torunoğulları Vakfı’nı kurarak memleketimiz olan
Kars’da eğitime destek amaçlı 2 okul yaptırdık. Ayrıca Edelstaal Group olarak Hollanda’da Den
Bosch şehrinde 1987’den beri SHAS ORKA futbol kulübünün hem sponsoru hem de ortağıyız.
Futbol kulübünde 8 adet saha bulunmaktadır. Kulüp sağladığı imkanlarla birçok kişiye spor
yapabilme olanağı sağlamaktadır.

HEDEFLENEN PROJELER
Edelstaal Group olarak Mayıs 2013’de Ölüdeniz’de 5 yıldızlı otelimizi hizmete sokmayı
hedefliyoruz. “Ölüdeniz Orka Sunlife Resort Hotel” ismi ile faaliyetine başlayacak olan tesis,
şimdiden Ölüdeniz bölgesinin en önemli turizm yatırımı olarak görülüyor. İstanbul’da da 5 yıldızlı
otel yatırımına yabancı ortak ile girmeyi hedefliyoruz. Edelstaal Group olarak kendimize yakışan
bir otel projesini de 2014 yılında Hollanda’da hayata geçirmeyi planlıyoruz.
2010 yılında Torunoğulları GMY’yi kurarak, İstanbul’da inşaat sektörüne yatırım için hazırlıklar
yapıyoruz. 16 ülkede faaliyet gösteren Edelstaal Group olarak İngiliz, İtalyan ve Hollandalı
ortaklarımızla 30 yıldır düzenli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz.
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ÖDÜLLER
•
•

•
•

2007 yılında “yılın işadamı” ödülüne layık görüldüm.
Şirket bünyesinde, “Orka Club” adı Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde kurulmuş olan tatil
köylerimiz uluslararası “Thomas Cook” 2007 yılı ödüllerinde Türkiye’nin en iyi tesisi
ödülüne layık görüldü.
2005 yılında kurulan Orka Ltd. İnşaat firmasının yaptığı evler, 2007-2008-2009 yıllarında
İngiltere’de en iyi ev dalında çeşitli ödüller almıştır
“Orka Village, Ölüdeniz-Hisarönü mevkiinde kurulmuş olan tatil sitesi İngiltere’de en iyi
proje ödülüne layık görülmüştür.

TURGUT TORUNOĞULLARI
EDELSTAAL GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU(DEİK) AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ BAŞKANI
HOLLANDA TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ(HOTİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TÜRK-HOLLANDA VE TÜRK-BELÇİKA İŞ KONSEYI YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
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