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The Voice of Travel’in özel sayısını çıkarmanın verdiği mutlulukla
s izlere sıcacık bir merhaba diyoruz. Enerjik bir ekip, dopdolu bir içerik ve
turizm sektörünü A’dan Z’ye kucaklayan bir bakış açısıyla karşınızdayız.
The Voice of Travel sadece Türk turizminin öncü kuruluşu TÜRSAB’ın
sesi değil, yepyeni bir bakış açısıyla turizm sektörünün sesi olacak.
Yönetim anlayışımızın bir yansıması olan güç birliği yapma perspektifimizi yayın hayatımızda da göstereceğiz.
TÜRSAB’da göreve geldiğimiz günden bu yana, turizm sektöründe bir
sinerji yaratmak adına çok önemli etkinliklere ve iş birliklerine imza attık.
Dokuz sektör paydaşını bir araya getirme konusunda öncülük ettiğimiz ve
sözcülüğünü üstlendiğimiz Turizm İstişare Kurulu (TİK), birlikte iş yapma
kültürümüzün önemli bir meyvesi oldu. Yine çok önemli gördüğümüz,
acentelerimizi çağın koşullarına hazırlayacak olan "Turizm Sektöründe
Dijital Dönüşüm" projesini başlattık. Bu konuda Türkiye Bilişim Vakfı
ile anlaşma imzaladık. Dijital Doğrulama Sistemi’ni sektörümüze kazandırarak, kaçak acente önleme amaçlı bu uygulamayı seyahat acentelerimizin hizmetine sunduk. Turizm sektöründe özlenen bir iş birliğini, Turist
Rehberleri Birliği (TUREB) ile imzaladığımız protokolle hayata geçirdik.
Meslek birliklerimizden TUREB ile hem rehberleri hem de acenteleri
mutlu edecek bir iş birliği kapsamında TÜRSAB Online uygulamasını
geliştirerek, tarafların yapacakları anlaşmaları online sözleşme ile koruma
altına aldık. Bunun yanı sıra; TÜRSAB TV’nin yayın hayatına başlamasını
sağlayarak, acentelerimiz ile olan iletişim kanallarımızı çeşitlendirdik.
Acentelerimizin sorunlarını çözmeye yönelik birçok adım attık. Eximbank
ve katılımcı üç banka ile imzaladığımız acente başına 100 bin TL’lik düşük
faizli, teminatsız kredi olanağı ile üyelerimize toplamda 500 milyon TL’lik
kaynak sağlayarak yeni bir nefes alma olanağı sunduk. TÜRSAB Akademi
ile İstihdam Garantili Turizm Eğitimi faaliyetlerimizi başlattık. TÜRSAB
yönetmeliğinin yayınlanmasını sağladık. Demokratik temsilin en güzel
örneğini sunan Yöre Temsil Kurulları'mızın (YTK) seçimlerini tamamladık ve ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Attığımız tüm adımlar için sektörden olumlu geri dönüşler aldık.
Tüm bu çalışmaların yanında Türkiye’nin tanıtım ve pazarlaması için önemli proje ve etkinliklerle de elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Yüz milyonlarca kişiyi ekran başına toplayarak tanıtım
için eşsiz bir fırsat sunan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağındaki sponsorlar arasında yer aldık. Almanya’nın turizm sektörü
açısından en ciddi yayın organı FVW Dergisi’nin Workshop’una ev sahipliği yaptık. Almanya’nın önde gelen televizyon kanallarından SAT1
kanalını ağırladık. Zengin mutfağıyla UNESCO’ya giren Gaziantep’te düzenlenen ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’nin sponsorları arasındaydık.
Gaziantep ve Şanlıurfa'ya düzenlediğimiz "Büyükelçiler Gezisi" ile bölge
turizmine büyük katkı sağladık. Ses getiren etkinliklerde TÜRSAB imzası
her zaman olacak.
Yarattığı döviz girdisiyle ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan, tarihimizi, kültürümüzü, coğrafyamızı dünyaya açan turizm sektörü, kurum olarak hep önceliğimiz oldu, bundan sonra da böyle olacak.
Üç ayda bir yayınlanacak olan The Voice of Travel da bu misyonumuza
rehberlik edecek.
Özel sayımızda dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Sizlere sektörle
ilgili güzel bilgiler vermek için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi turizmde
güzel bir yıl yaşıyoruz. Sektörden gelen rakamlar hepimizin yüzünü güldürüyor. Sektörü mutlu eden gelişmelerden biri de Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na sektöre hâkim bir ismin getirilmesi olmuştu. Özel sayımızda
sektörün içinden gelen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri
Ersoy k
 apak konuğumuz oluyor.
The Voice of Travel dergimizi ilgiyle takip edeceğinizi temenni ediyor,
tüm turizm sektörüne başarılar diliyoruz.

We would like to say a warm hello to you all, feeling the happiness of
publishing the special issue of The Voice of Travel. We present you our
energetic team, comprehensive content, and broad perspective embracing
the tourism sector fully. The Voice of Travel will offer a new point of
view and be the voice of both the tourism sector and the Association of
Turkish Travel Agencies (TÜRSAB). We will strive to display our sense of
collaboration in publishing activities as a reflection of our understanding
of management.
Since we took office at TÜRSAB, we have put our signature under
several important events and collaborations in order to create a synergy
in the tourism sector. Bringing together nine sector stakeholders, we
have led the Tourism Advisory Council (TİK), which has proved to be
a significant fruit of our culture of collaboration. We have launched
the project "Digital Transformation in the Tourism Sector" that will
prepare our agencies for the conditions of the current age and signed an
agreement with the Turkish Informatics Foundation (TBV). We brought in
the Digital Verification System, an application intending to prevent illegal
agencies and offered the application at the disposal of travel agencies.
We realized a long-waited collaboration in the tourism sector by signing
a protocol with the Association of Tourist Guides (TUREB). As part of
our collaboration with TUREB, one of the professional associations,
that will make both tourist guides and agencies contented, we developed
TÜRSAB Online application to put under protection online agreements
to be made by parties. We also launched the broadcast of TÜRSAB TV
and diversified the communication channels with our agencies. We have
taken many steps to solve the problems of the agencies in Turkey. We
signed an uncollateralized low interest credit facility of 100 thousand TL
with Eximbank and other 3 participating banks and obtained a resource
of 500 million TL, helping our members to breathe freely. We have
initiated Employment Guaranteed Tourism Training activities together
with TÜRSAB Academy. We ensured that the regulations of TÜRSAB
were published. We completed the elections for Regional Representative
Councils (YTK), which present the best examples of democracy, and held
the first meeting. We have received positive feedback from the sector for
each step we have taken.
In addition, we continue shouldering responsibility to introduce
and promote Turkey with our projects and events. We were one of the
sponsors for the World Rally Championship Turkey, which gave a unique
opportunity for the country's promotion considering the hundreds
of millions watching the championship. We hosted the Workshop of
FVW Magazine, the most important media of Germany in terms of the
tourism sector, and SAT1 channel, one of the most prominent television
channels in Germany. We are also among the sponsors of "International
Gastronomy Festival" held in Gaziantep whose cuisine was added to the
UNESCO list. We made a great contribution to regional tourism with the
"Ambassadors Trip" in Gaziantep and Şanlıurfa. TÜRSAB will always
be a part of influential activities. Providing important foreign exchange
inflow to the Turkish economy and introducing our history, culture, and
geography to the world, the tourism sector has always been and will be
our priority as an organization. The Voice of Travel will be published
quarterlyguiding this mission.
Our special issue offers a comprehensive content. We look forward
to announcing good news about the sector. As you may know, this year
has been favorable for the tourism sector. The figures obtained by the
sector have satisfied us. The appointment of Mehmet Nuri Ersoy, who
has profound knowledge and insight of the sector, has been another
satisfactory development. On our special cover we host Mehmet Nuri
Ersoy, who with his extensive experience, is in full command of the sector.
We hope that you will read our magazine The Voice of Travel with
interest and we wish much success to the tourism sector.
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24 10
/

SERGİ | EXHIBITION

ÇOK KATMANLI BİR SERGİ
A MULTI-LAYER EXHIBITION
SEVİL DOLMACI ART CONSULTANCY
Geleneksel sanatların izlerini taşıyan eserleriyle tanınan Sami
Savatlı’nın "Katmanlı Rastlantılar" isimli sergisi 24 Ekim’de Sevil
Dolmacı Art Consultancy’de izlenebilecek. Savatlı’nın sergisi 13
Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

10 11
/

TİYATRO | THEATRE

DALİ'NİN KADINLARI

DALI'S WOMEN
Zorlu PSM

Sami Savatlı, known for his works bearing the traces of
t raditional arts, will open his exhibition "Layered Coincidences"
at Sevil Dolmacı Art Consultancy on October 24th. Savatlı's
exhibition can be visited until on November 13th.

Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral,
 ülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan'ın paylaştığı, 'Dali'nin
G
Kadınları' adlı oyun 11 Kasım'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle
buluşacak. Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn
Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali
cinayetinde şüpheli konumundadırlar. Kahramanımız, katilin kim
olduğunu bulmaya çalışırken kendini iç dünyasını ve hayatını
sorgularken bulur.
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With the leading actors including Hatice Aslan, Devrim Nas,
Hande Soral, Gülin İyigün, and Açelya Devrim Yılhan, the theatre
play 'Dali'nin Kadınları will meet theatre lovers at Zorlu PSM on
November 11th. Leaving a mark in world history, Marilyn Monroe,
Virginia Woolf, Edith Piaf, and Frida Kahlo are suspicious for the
murder of Salvador Dali. Our character tries to find the murderer
and finds herself questioning her inner world and life.

09 11
/

KONSER | CONCERT

DAVID HELFGOTT
Volkswagen Arena
Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri olan, hayatı Oscar
ödüllü 'Shine' filmi ile beyaz perdeye aktarılan David Helfgott,
başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir konser deneyimi için
Piu Entertainment organizasyonuyla 9 Kasım'da İstanbul'da! Çift
piyano ile gerçekleşecek bu özel konserde David Helfgott'a, genç
yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiş, Limelight'ın "30 Yaştan
Küçük 30 Muhteşem Müzisyen" listesinde yer alan Vietnam asıllı
Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.
One of the most important pianists in the world whose life was
adapted into the Oscar winning movie "Shine", David Helfgott
will be in Istanbul with Piu Entertainment organization offering a
unique concert experience that you cannot witness anywhere else!
Playing a double piano for this special concert, David Helfgott
will be accompanied by Hoang Pham, a young but very successful Vietnamese-born Australian pianist that is featured in Limelight's "30 Brilliant Musicians Under 30".
THE VOICE OF TRAVEL
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/

KONSER | CONCERT

RODRIGO AMARANTE
Zorlu PSM

/

Narcos dizisinin zihinlere kazınan müziğinin yaratıcısı;
folk rock, Brezilya popüler müziği ve deneysel rock gibi türleri
kendine has bir incelikle harmanlayan Emmy ödülü adayı Rodrigo
Amarante, sevilen tınıları ve samimi sahne performansıyla 13
Kasım’da Zorlu PSM Studio’da!
Blending folk rock, popular Brazilian music and experimental
rock with his special elegance, the creator of the Narcos soundtrack
engraved in minds and Emmy nominee Rodrigo Amarante will
offer his loved musical tones and warm performance at Zorlu PSM
Studio on November 13th!

17 11
/

17 11

KONSER | CONCERT

JOAN OSBORNE
Zorlu PSM
Grammy adayı dünyaca ünlü vokalist Joan Osborne, son projesi
"Songs of Bob Dylan" ile Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında
17 Kasım’da Zorlu PSM’de!
Grammy nominee Joan Osborne, the worldwide famous
v ocalist, will be at Zorlu PSM on November 17th for Garanti Jazz
Green Concerts, with her latest project "Songs of Bob Dylan"!
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TİYATRO | THEATRE

22. İstanbul Tiyatro Festivali
22nd Istanbul Theatre Festival

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen
İ stanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında
seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde
yurtdışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve
performans topluluğunun 52 gösterisinin yanı sıra okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Organized by Istanbul Foundation for Culture and Arts
(IKSV), Istanbul Theatre Festival is getting ready to meet its
audience between November 17th and December 4th. During the
22nd Istanbul Theatre Festival, 24 theatre companies, dance and
performance groups -12 from Turkey and 12 from other countrieswill display 52 shows. There will be additional free of charge
activities such as reading theatres, interviews, film screenings,
workshops and m
 aster classes.

22 11
/

KONSER | CONCERT

LERA LYNN
Zorlu PSM
Kült televizyon serisi "True Detective"in müziklerinin
a rkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin
yükselen yıldızı Lera Lynn, Garanti Caz Yeşili konserleri
kapsamında 22 Kasım’da Zorlu PSM’de!
The genius behind the songs of cult TV series "True Detective"
and the raising star of modern American folk music, Lera Lynn
will be at Zorlu PSM on November 22th for Garanti Jazz Green
concerts!

KÜLTÜR AJANDASI | CULTURAL AGENDA

05-09 12
/

SİNEMA | CİNEMA

5. ULUSLARARASI İSTANBUL
SESSİZ SİNEMA GÜNLERİ

5th International Istanbul
Silent Film Days

08 12
/

KONSER | CONCERT

EVGENY GRINKO
CRR Konser Salonu | CRR Concert Hall
"Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran genç piyanist
Evgeny Grinko, İstanbul’a geliyor. En son Aralık 2014'te çıktığı
Türkiye turnesinde Ankara, Konya, İzmir, Eskişehir ve İstanbul'da
kapalı gişe konserler veren Evgeny uzun bir zaman sonra yeniden
Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak üzere 8 Aralık’ta CRR sahnesine konuk oluyor.
Enshrined in memories with his "Valse", young pianist Evgeny
Grinko will be in Istanbul. In December 2014, he offered bookedup concerts for his Turkey tour in Ankara, Konya, Izmir, Eskişehir,
and Istanbul. After a long gap, Evgeny will be once more in Turkey
to meet his fans at CRR hall on December 8th.
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Bu yıl "Teknoloji" temasıyla 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri,
beşinci yılını kutluyor. Sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivalinde bu yıl Asta Nielsen’ın filmleri
de seyirciyle buluşacak. Beş gün sürecek festival, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısı, Cineteca
di Bologna ve Eye Filmmuseum ortaklığıyla gerçekleşecek.
Offering the "Technology" theme this year between December
5th and 9th, International Istanbul Silent Film Days celebrates
its fifth year. Turkey’s first and only film festival dedicated to
the first period of cinematography will present Asta Nielsen’s
films for the audience. This five-day festival will take place with
the contribution of Republic of Turkey, Ministry of Culture and
Tourism Directorate General of Cinema and the partnership of
Cineteca di Bologna and Eye Filmmuseum.

17 12
/

TİYATRO | THEATRE

Sabancı Müzesi İstanbul Resitalleri:
Claire Huangci
Sabancı Museum Istanbul Recitals:
Claire Huangci
Sabancı Museum
10 yaşında "Harika Çocuk" olarak ABD Başkanı Bill Clinton
için özel bir konserde çalan bol ödüllü piyanist Claire Huangci,
bu kez İstanbul Resitalleri'ne dünyanın en prestijli uluslararası
piyano yarışmalarından 2018 Geza Anda Zaferi ile konuk oluyor!
Playing at the age of 10 as a "Child Prodigy" for the USA
 resident Bill Clinton in a private concert, pianist Claire Huangci
P
is the holder of many awards. This time Huangci will be a guest
in Istanbul Recitals following her victory at the Geza Anda Piano
Competition!

THE VOICE OF TRAVEL

İSTANBUL: SEHRİN
SIRLARI | ISTANBUL: SECRETS OF THE CITY
.
Yazar | Author: FARUK PEKİN
Yayınevi | Publisher: ALFA YAYINCILIK
İstanbul on bin yıldır eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi
ve kentte yaşayanların hâlâ bozamadığı güzelliğiyle dimdik ayakta. Üzerine çok yazılan
kentlerden biri olsa da İstanbul ne yazık ki ölü bir kent gibi ele alınıyor çoğunlukla; asıl
öğe, insan unutuluyor. Kendini Doğu-Batı köprüsü romantizminden ya da oryantalizm
sapmasından kurtaramıyor; "Nerede o eski İstanbul!" hayıflanmalarıyla haksızlığa uğruyor. Oysa bir kenti sadece geçmişiyle değil bugünüyle de sevmenin ve geleceğe taşımanın
yolu, onu sevmekten geçiyor. Sevmek tanımakla, tanımak ise sokaklarında kaybolmakla,
her köşe bucağının tadına varmakla mümkün. 30 yılı aşkın süredir Adım Adım İstanbul®
gezileri düzenleyen Faruk Pekin, kültürel mirasın ışığında, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf ve tabakadan insanıyla, iktisadi,
toplumsal yönleriyle, yaşayan bir İstanbul’u sergiliyor.
After ten thousand years, Istanbul stands still with its exceptional geography, unique history, amazing nature,
l egendary magnificence, and beauty that its residents are unable to destroy. With many books written about it, unfortunately Istanbul is often addressed as a dead town, forgetting the main factor, humans. It cannot shake off the
romanticism or orientalism of the West-East bridge, feeling wronged by the bewailing of "Where is the Istanbul that
we knew?" But only if you love a city, you will love it the way it was in the past and the way it is in the present and carry
it into future. To love it, you need to know it; and to know it, you need to get lost in its streets, walking around in every
corner of it. Organizing Adım Adım İstanbul® (Istanbul Step by Step) trips for more than 30 years, Faruk Pekin displays
in İstanbul: Şehrin Sırları (Istanbul: Secrets of the City) an Istanbul that lives in the light of its cultural heritage with
its economic, social, political and cultural factors, nature, historic fabric, people from each class and rank, as well as
financial and societal aspects.

KAPADOKYA KAYA KİLİSELERİNDE ÜÇ GÜN |
THREE DAYS IN CAPPADOCIA'S CAVE CHURCHES

YÜRÜYEREK İSTANBUL |
ISTANBUL ON FOOT

Yazar | Author: YORGO SEFERIS

Yazar | Author: MELİH USLU

Çeviri | Translations: SAMİH RİFAT

Yayınevi | Publisher: MONA KİTAP

Yayınevi | Publisher: YAPI KREDİ YAYINLARI
Nobel ödüllü büyük Yunan şairi
Yorgo Seferis’in 50’li yıllarda Ankara’da Yunan sefaretinde çalışırken yaptığı bir gezinin ürünü olan Kapadokya
Kaya Kiliselerinde Üç Gün, şairin
Fransızca yazdığı ve 1953 yılında ilk kez Atina’da Fransız
Araştırma Kurumu yayınları arasında kitaplaştırdığı bir
gezi günlüğü. Anadolu tarihi ve sanatına çok özgün bir ışık
tutan ve Fransızca yazılmış olmasına karşılık Fransız yazın
dünyasının tanımadığı bu başyapıt, Samih Rifat’ın çevirisi
ve bu basım için özel olarak çekilmiş fotoğraflarıyla
Türkçede.
As a product of the journey that Nobel Prize winner and
Great Greek poet Yorgo Seferis took while serving at the
Greek Embassy in Ankara during the 1950s, "Kapadokya
Kaya Kiliselerinde Üç Gün" [Three Days in Cappadocia’s
Cave Churches] is a travel journal in French that the poet
published into a book among French Research Institute
publications for the first time in Athens in 1953. Shedding
light on Anatolian history and art, this masterpiece, which
has been unknown to the world of French literature, albeit
written in French, is now available in Turkish, offering the
translation by Samih Rifat and his photographs special to
this edition.

Gezi yazarı Melih Uslu, bir kenti
tanımanın ilk koşulunun doğru
seçim yapmakla başladığı fikrinden hareketle bu özel kitabı sizler
için hazırladı. Kitapta yer alan 34
rotayı tek tek yürüdü ve İstanbul’un
ruhuna inebileceğiniz 340 öneriyi
titizlikle seçti. Bu kitabı hazırlarken ünlü yazarlardan tarih
profesörlerine, esnaflardan şehir uzmanlarına ve turizmcilere kadar pek çok insandan fikir ve görüş aldı. Kitapta yer
alan rotaların bazıları The Daily Telegraph, Le Figaro, Die
Welt, Gulf News, Kommersant, Skylife gibi global mecralarda yayınlandı.
Travel writer Melih Uslu prepared this special book,
"Yürüyerek İstanbul" [Istanbul on Foot], for you with
reference to the idea that the first condition to know a
city is making the right choice. He walked across each
of the 34 routes in the book and carefully selected 340
recommendations for you to feel Istanbul deeper in your
soul. For the preparation of this book, he consulted the
opinions and views of a wide range of people, from
acclaimed writers to professors of history, artisans, city
experts, and tourism professionals. Some routes in the
book were globally published in The Daily Telegraph, Le
Figaro, Die Welt, Gulf News, Kommersant, and Skylife.
KÜLTÜR AJANDASI | CULTURAL AGENDA

7

FVW’nin İstanbul Workshop’unda İstanbul ve Türkiye turizmi konuşuldu

Tourism in Istanbul and Turkey was highlighted during FVW’s Istanbul Workshop
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Almanya’nın önemli medya kurumlarından FVW’nin
İstanbul Workshop’u sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, TÜROFED, TÜRSAB, İSTTA, FVW, İTO
ve THY’nin iş birliğiyle 31 Ağustos 2018’de düzenlenen
Workshop, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul ve Türkiye turizminin konuşulduğu workshopta, farklı başlıklarda paneller ve sunumların
yanı sıra her iki ülkenin turizmcileri arasında B2B görüşmeler yapıldı.
Etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz B.
Bağlıkaya, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, "İki ülke halkının barış ve kardeşlik içerisinde birbirine daha da kenetlenmesinde ve içinde kader
birliğini de barındıran köklü Türk-Alman ilişkilerini
layık olduğu seviyede ilelebet tutmak noktasında turizm
önemli bir rol oynamaya devam edecek" dedi.
Almanya’da yaşayan 3 milyon civarında Türk vatandaşımızın, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan tarihi ve
kültürel bağların mimarı olduğuna işaret eden Bağlıkaya,
iki toplum arasındaki bu insan bağının karşılıklı turizm
akışına da önemli bir zemin oluşturduğunu dile getirerek
şöyle devam etti:
"Türkiye için en önemli turizm pazarlarının başında
gelen Almanya’dan 2017 yılında 3,6 milyon ziyaretçiyi
misafir ettik. Bu yılın 7 aylık döneminde ülkemizde ağırladığımız Alman dostlarımızın sayısı ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre %20 oranında artarak 2,3 milyona

One of Germany's leading media corporations, FVW's
Istanbul Workshop has ended. Held in collaboration with
the Ministry of Culture and Tourism, TOBB, TUROFED,
TÜRSAB, ISTTA, FVW, ITO, and Turkish Airlines, the
Workshop took place in Istanbul Lütfi Kırdar International
Convention and Exhibition Center on August 31th, 2018.
During the workshop tourism in Istanbul and Turkey was
highlighted, panels and presentations were made, and B2B
meetings were held between the two countries' tourism
professionals.
Drawing attention to the relations between Turkey and
Germany, TÜRSAB President Firuz B. Bağlıkaya gave a
speech at the event, stating that "Tourism will continue
to play an important role in helping the peoples of the two
countries bonding closer with one another in peace and
fraternity in peace as brothers and sisters and properly
maintaining the deep-rooted Turkish-German relations
which share a common fate."
Pointing out that nearly 3 million Turkish citizens living
in Germany are the architects of the historical and cultural
links between the two countries, Bağlıkaya expressed
that this human link between the two societies sets an
important ground for the tourism flow. He also added that:
"We welcomed 3.6 million visitors in 2017 from
Germany, which is one of the most important touristic
markets for Turkey. The number of German friends that
we welcomed in our country during the first 7 months
of this year increased to 2.3 million, growing by 20%
compared with the same period of the previous year. By the
end of this year, we hope that we will have the pleasure to
have welcomed almost 4.5 million German visitors in our
country. Having served as a capital for the world’s greatest
civilizations and attracted people for centuries, Istanbul is
one of the few cities in the world that is incredible and
magical, blending the past with the present perfectly.
In the list of foreigners visiting Istanbul, German
citizens rank number one. I have to quote the esteemed
German philosopher: 'Those who are most fascinated by one

çıktı. Yıl sonunda yaklaşık
4,5 milyon Alman misafiri
ülkemizde ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşayacağımızı umuyoruz. İstanbul;
dünyanın en büyük uygarlıklarına başkentlik yapan,
yüzyıllar boyunca insanları
bir mıknatıs gibi kendine
çeken, şaşırtan, büyüleyen,
yeniyle eskiyi, geçmişle
günümüzü mükemmel bir
biçimde harmanlayan dünyanın sayılı metropollerindendir. İstanbul’u ziyaret
eden yabancı misafirler açısından Almanya vatandaşları birinci sırada yer alıyor.
Değerli bir Alman filozofun
şu sözünü de aktarmadan
geçmeyelim: 'Birbirlerini en
çok büyüleyenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır.'
Dostluğumuzun birbirimizi daha çok tamamlaması,
daha çok büyümesi, daha da
kuvvetlenerek sürmesi ve hiç bozulmaması en büyük temennimizdir."
İstanbul ve çevresinin turizm alanındaki zenginliklerine vurgu yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık,
"İstanbul inanılmaz zenginlikleri barındırıyor. Burası
denizden dağa, doğadan kültürel etkinliklere kadar müthiş
zenginliklere sahip. Bizim bu sektörün mensupları olarak
işlerinizi kolaylaştırmamız ve sizin de İstanbul'un güzelliklerini ülkelerinizde tanıtmanız gerekli," dedi. THY
sayesinde İstanbul'un önemli ulaşım merkezlerinden biri
haline geldiğini anlatan Ayık, "İstanbul, Avrupa'da hiçbir
destinasyonun rekabet edemeyeceği bir inci tanesi olarak
önümüzde duruyor" diye konuştu.
Workshop, gün boyu süren panel, sunum, söyleşi ve
B2B görüşmelerin ardından sona erdi.

another are those who best complement each other.' We wish
that the friendship between us will grow, get stronger and
complete us forever."
Stressing the touristic riches in Istanbul and its surroundings,
TUROFED (Turkish Hoteliers Federation)President Osman
Ayık stated, "Istanbul features all extraordinary riches. It has
great riches from sea to mountain, to natural and cultural
events. We need to facilitate your business as the members
of this sector and you should introduce the beauty of Istanbul
to your country." Osman Ayık mentioned that Istanbul has
become an important destination thanks to Turkish Airlines
and added that, "We see Istanbul as a one of a kind destination
that no other destination in Europe can compete with."
The workshop ended after all-day panels, presentations,
interviews and B2B meetings.
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Yöre Temsil Kurulu (YTK) Seçimleri Tamamlandı
Regional Executive Board (REB) Elections Are Completed
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Turizm sektörüne yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve iş birlik
telikleriyle adından söz ettiren TÜRSAB, kendi iç yapılanmasını
da günün koşullarına uygun olarak değiştirmeye devam ediyor.
Son olarak Yöre Temsil Kurulları (YTK) seçimlerini tamamlayan
TÜRSAB Yönetimi, 35 bölgedeki YTK Başkanları'nı seçti. Başarılı
geçen bir seçim döneminin ardından YTK Başkanları ile ilk
toplantısını 4 Eylül’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleştiren TÜRSAB Yönetimi, bu toplantı ile ilk kez 35 YTK
başkanını bir araya getirmiş oldu. YTK’ların bulunduğu bölgelerdeki gelişmeler ve sorunların ele alındığı ilk toplantıda turizm
konusundaki çözüm önerileri de konuşuldu.
Türkiye’nin 35 ayrı bölgesinde kurulan YTK’ların yeni seçilen
başkanlarının listesi ise şöyle:

Adapting its internal dynamics in line with
today's new developments and conditions,
TÜRSAB continues to enhance its reputation
by undertaking successful projects and
partnerships in tourism sector. Lastly, TÜRSAB
Executive Board has elected its 35 Regional
Executive Board presidents. After a successful
election period, 35 REB leaders came together
for the first time to have their first meeting
on September 4th at Lütfi Kırdar Conference
Hall. The problems faced by the regions were
discussed along with possible solutions.
The list of the newly elected REB presidents
in 35 different regions of Turkey:
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TUREB ve TÜRSAB Arasında Dev İş Birliği Protokolü
Huge Cooperation Protocol Between TUREB and TÜRSAB

12

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Turist
Rehberler Birliği (TUREB) arasında, ortak bir dijital program oluşturulması, kaçak acentecilik ve rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi, Türkiye’nin tanıtımına destek sağlanması ve turizmde sunulan hizmet kalitesinin üst seviyelere
çekilmesi gibi birçok maddeyi içeren iş birliği protokolü
imzalandı. Bu iş birliği çerçevesinde geliştirilen 'TÜRSAB
Online' sistemi, acenteler ile rehberler arasında istihdam
köprüsü kurarken 'online sözleşme' imkânı da sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde 04 Eylül
2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilen
iş birliği protokol töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı
Firuz B. Bağlıkaya, turizm sektörünün bu sene başarılı bir
sezon geçirdiğine vurgu yaparak, "İlk 7 aylık dönemde 21,6
milyon turist ağırladık. Henüz rakamsal veriler açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu güzel tabloyu sürdürülebilir kılmak adına turizm, altyapı çalışmalarına daha
da önem veriyoruz. Sektördeki ihtiyaçları yakından takip
ediyoruz. Ülkemize gelen misafirlerin doğru, eksiksiz ve
sorunsuz bir şekilde hizmet alabilmesi için inisiyatif kullanarak önemli bir iş birliğini başlatıyoruz" diye konuştu.
Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm
Acente arayan rehber ile rehber arayan acentecileri
buluşturmak için dijital bir sistem kurduklarını ve bu
sistemden yaklaşık 7 bin 500 kayıtlı acente ile rehberlerin
faydalanacağını ifade eden Başkan Bağlıkaya, şu bilgileri
verdi:
"Kanun dayanağı olan iki sektör kurumu olarak turizm
sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına
uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının
oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler
geliştirilmesi için bir araya geldik. Turizmin önemli sorunlarından biri olan nitelikli eğitim sorununu da bu anlaşma vesilesiyle bir nebze olsun çözmüş olacağız. Rehberlik
eğitimi alan öğrencilerimizin üye acentelerimizde zorunlu
stajı konusunda da iş birliği yapacağız. Bunun yanında bir
acentenin rehber arayıp, rehberin de acente aradığı bir süreç yaşadık. Bazen acenteler rehber bulamıyorlar; bazı rehberlerimiz de çalışacak acente bulamıyorlar. Bununla ilgili
dijital bir platform oluşturduk. 7 bin 500 acente, acente belge
numarası ve TÜRSAB tarafından belirlenecek platforma giriş
kimlik bilgisiyle sisteme girerek kayıtlı olan rehberlerimizin
tamamına ulaşma şansı elde edecek."
THE VOICE OF TRAVEL

Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB) and
Tourist Guides Association (TUREB) signed a cooperation
protocol that includes many articles such as creating a
shared digital program, preventing activities of illegal
agencies and guides, supporting the promotion of Turkey,
and maximizing the tourism service quality. 'TÜRSAB
Online' system, developed with this cooperation, will also
offer an 'online contract' when establishing an employment
bridge between agencies and guides.
In the leadership of the Ministry of Culture and
Tourism, the ceremony for the cooperation protocol took
place at Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and
Exhibition Center on September 4th, 2018. The President
of TÜRSAB Firuz B. Bağlıkaya gave a speech during the
signature ceremony and stressed that this year the tourism
sector has had a successful season. "During the first 7
month period, we have welcomed 21.6 million tourists. The
figures have not been declared yet; however, we estimate
that the foreign exchange inflow is over 15 million dollar.
In order to sustain this favorable picture, we focus more
on touristic infrastructure projects, closely following up
the sector needs. Here, we launch a critical cooperation by
taking an initiative to ensure that our guests in Turkey get
complete and correct service smoothly" he said.
Digital Transformation in the Tourism Sector
President Bağlıkaya explained that they established a
digital system that brings together guides and agencies
looking for a guide and that 7500 registered agencies and
guides will benefit from this system. He added that:
"As two associations with legal grounds, we have
come together with the aim of improving the tourism
sector, adapting our institutions to today’s conditions,
establishing a digital infrastructure for audits, and creating
joint projects in the social responsibility area. With this
protocol, we will also have solved one of the main issues
of the tourism sector; qualified education. We will also
cooperate with tourist guiding students about mandatory
internships. Moreover, we went through a process when
tourism agencies searched for guides, while guides looked
for agencies. Sometimes agencies cannot find guides,
while some guides cannot find any agency to work for. To
this end, we created a digital platform where 7500 agencies
will use their agency license number and ID details to be
verified by TÜRSAB to log in to the platform and access all
registered tour guides."

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ve TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya
The Minister of TUREB Zeki Apalı and the President of TÜRSAB Firuz B. Bağlıkaya

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, kaçak faaliyet

The President of TÜRSAB Firuz B. Bağlıkaya stated

gösteren acente ve rehberlere yönelik mücadelelerini

that the association’s fight against unregistered agencies

de devam ettiklerini kaydederek bugüne kadar 100'ün

and guides continue, explaining that they have submitted

üzerinde belge iptali dosyasını bakanlığa gönderdiklerini
söyledi. Bağlıkaya, "Her meslek grubunda olduğu gibi
seyahat acentesi olup, rehberlik yapanlar; rehber olup
seyahat acenteciliği yapmaya çalışanlar var. Dolayısıyla
bunları kendi aramızda sıkı bir iş birliğiyle daha tespit
etme ve meslekten men etme imkânına sahibiz şu anda.
Bakanlığa 100'ün üzerinde belge iptaliyle ilgili dosya
gönderdik. Devam da ediyoruz" dedi.

to the ministry more than 100 files for decertification until
today. "As in every professional group, there are attempts
to work as a guide while owning a travel agency or vice
versa. We have the ability to identify such attempts with
close cooperation and to ostracize related people from
profession. We have submitted to the ministry more than
100 files for decertification. We will continue" he said.

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ise imzalanan

Stressing the importance they give to the protocol,

protokolü çok önemsediklerini belirterek şöyle konuş-

President of TUREB, Ahmet Zeki Apalı said, "We believe

tu: "Biz turist rehberlerinin ülkenin tanıtımında daha

that tourist guides should play a more active role in the

etkin rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkenin tanı-

promotion of the country. Aiming to ensure and improve

tımının ve turizmdeki gelişiminin sürdürülebilir olması,

the sustainability of the country’s promotion and de-

daha ileriye taşınabilmesi adına biz gruplarında olumlu intiba edinmiş olan misafirlerin kısa görüntülerini
kendilerinden izin alarak rehberlerin almasını, iç ve dış
tanıtım organizasyonlarında bunların kullanılmasını düşündük. İş birliğimiz nerede eksik alan varsa onları tamamlamak, eksiklikleri gidermek adına önemli olacak.
Yani burada işin özü şu; iş birliği bence turizm sektöründe, özellikle yasası olan iki kurum açısından çok önemliy-

velopment in tourism, we considered about asking guides
to record short videos of guests in tourist groups with
positive impressions, upon their permission, and later
use these videos for international and national publicity
events. Our cooperation will be important to fill in what is
lacking. To sum up, I believe this cooperation was critical
for two organizations with legal regulations in the tourism

di. Firuz Bey ve ekibi yönetime geldikten sonra biz bunu

sector. We considered it important after Mr. Bağlıkaya and

çok önemsedik. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Hayırlı

his team was assigned to the management. We think the

olmasını d
 iliyorum."

same and I wish best for this cooperation."
TÜRSAB'DAN HABERLER | NEWS FROM TÜRSAB
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TÜRSAB’dan Türkiye Tanıtımına "Full Speed" WRC Desteği
TÜRSAB Gives "Full Speed" Support to WRC for Turkey’s
14

Türkiye, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonları arasında gösterilen Dünya Ralli Şampiyonası’na
(WRC), 8 yıl aradan sonra tekrar ev sahipliği yaptı.
Marmaris ve çevresinde düzenlenen ve ana sponsorları
arasında TÜRSAB’ın da yer aldığı dev organizasyon,
T ürkiye’nin güzelliklerini bir kez daha dünya gündemine
taşıdı.
Toplam 13 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası’nın
(WRC) onuncu ayağı, 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.
T ürkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED)
çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle sekiz
yıllık aranın ardından Türkiye’ye geri dönen WRC’nin
ana sponsorları arasında TÜRSAB da yer aldı.
Yarışmanın "Full Speed" adıyla koşulan Marmaris
şehir etabına sponsor alan TÜRSAB, Türkiye’nin tanıtımına ciddi anlamda katkıda bulunmuş oldu. TÜRSAB
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "Dünya Ralli Şampiyonası,
dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından
biri konumunda bulunuyor. WRC verilerine göre geçtiğimiz yıl yarışları televizyonları başında izleyen toplam
izleyici sayısı 848 milyona ulaşmış durumda. Binlerce
kişi yarışı izlemek için Türkiye’ye gelirken ekranları başında milyonlarca izleyici de WRC sayesinde Türkiye’yi
daha yakından tanıdı. Biz de Türkiye’nin tanıtımına pozitif katkılar sağlayan bu organizasyona destek vermekten dolayı memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde
bulundu.
THE VOICE OF TRAVEL

Turkey hosts the first World Rally Championship
(WRC), considered as one of the most important motorsport
organizations, in 8 years. TÜRSAB was among the main
sponsors of this great event that took place in Marmaris
and surroundings, bringing up Turkey’s beauties to the
international agenda.
The 10th round of the World Rally Championship with
a total number of 13 races took place in Marmaris/Muğla
between on September 13th and 16th. TÜRSAB was one
of the main sponsors of WRC, which returned to Turkey
after an eight-year gap thanks to the efforts of the Turkish
Automobile Sports Federation (TOSFED) and the support
of the Presidency.
Being a sponsor for the Marmaris stage named "Full
Speed", TÜRSAB highly contributed to the promotion
of Turkey. The President of TÜRSAB Firuz B. Bağlıkaya
said, "The World Rally Championship is one of the most
important motorsports in the world. According to the
WRC data, the total number of audience that watched the
races on TV last year reached 848 million. Thousands of
people visited Turkey to see the race, while millions of
people watched it on TV, which allowed them to know
more about Turkey. We are happy to support this organization as it makes positive contributions to the promotion
of Turkey."

"Turizmde Fark Yaratanlar" 10 Farklı Kategoride Ödüllendirilecek!
TÜRSAB to Award "Changemakers in Tourism" under 10 Categories!
Turizmde yeni ufuklar açan ve farklı vizyonları
 estekleyen TÜRSAB, fark yaratanların keşfinin önemine
d
olan inancıyla, 'Turizmde Fark Yaratanlar Ödül Töreni'ni
bu yıl ilk defa 20 Mart 2019 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecek.
Pek çok farklı kategoride fark yaratanların ödüllendirileceği
ödül töreni kategorileri; 'Seyahat Acenteleri', 'Konaklama
Sektörü', 'Rehberler', 'Gastronomi', 'Müzecilik, Kültürel
Miras ve Çevre Projeleri', 'Kültür ve Sanat', 'Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlama', 'Hava Taşımacılığı', 'MICE'
ve 'Seyahat Teknolojileri' olarak belirlendi. Son başvuru
tarihinin 14 Aralık 2018 olarak belirlendiği ödül töreni ile
ilgili detaylı bilgiler yakında yapılacak olan basın toplantısı
ile kamuoyuna aktarılacak.

Supporting those who broaden horizons with different
visions in tourism and believing in the importance of
discovering changemarkers, TÜRSAB organizes 'Changemakers in Tourism Award Ceremony' for the first time
on March 20, 2019 at Istanbul Lutfi Kırdar International
Convention and Exhibition Center.
Changemakers will be awarded based on several
categories during the ceremony. The categories include
'Travel Agencies', 'Accommodation Industry', 'Guides',
'Gastronomy', 'Museum Studies, Cultural Heritage and
Environmental Projects', 'Culture and Art', 'Promotion and
Marketing of Destination', 'Air Transportation', 'MICE'
and 'Travel Technologies'. The application deadline is
December 14th, 2018 and the detailed information on the
award ceremony will be soon announced to the public at a
press meeting.
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Turizmde Fark Yaratanlar Ödül Kategorileri | Changemakers in Tourism Award Categories
• Seyahat Acenteleri • Konaklama Sektörü • Rehberler • Gastronomi • Müzecilik, K ültürel Miras
ve Çevre Projeleri • Kültür ve Sanat • Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlama • Hava T aşımacılığı
• MICE • Seyahat Teknolojileri
• Travel Agencies • Accommodation Industry • Guides • Gastronomy • Museum Studies,
Cultural Heritage and Environmental P
 rojects • Culture and Art • Destination Promotion and
Marketing • Air Transportation • MICE • Travel Technologies.
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TÜRSAB’dan Uluslararası Yardım Kuruluşu Elbi’ye Tam Destek
TÜRSAB to Give Full Support to International Charity Platform ELBI
TÜRSAB, uluslararası yardım kuruluşu Elbi ve Naked Heart Vakfı
kurucularından Natalia Vodianova ile Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun (UNFPA) 25-26 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da düzenlediği
"Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kadın Sağlığı Paneli" ve ödül törenine destek
verdi. Antalya’daki Maxx Royal Kemer Resort’ta gerçekleşen panel ve
ödül törenine, aralarında kadın sağlığı alanında dünyaca ünlü isimlerin,
'influencer'ların, aktivistlerin ve küresel politikaya yön veren kişilerin
de yer aldığı 50’den fazla konuşmacı katıldı. TÜRSAB’ın katkı sunduğu
ve başta Sabancı Üniversitesi ile THY olmak üzere Türk kurumlarınca
desteklenen panel ve ödül törenini, ABD ve Avrupa’dan pek çok kurum
ile ünlü de destekledi.
TÜRSAB supported the "Women's Health Panel for a Healthy Future"
and the award ceremony organized by Natalia Vodianova, the co-founder of
the international charitable platform ELBI and Naked Heart Foundation,
and United Nations Population Fund (UNFPA) in Antalya between October
25 and 26, 2018. More than 50 speakers, including worldwide known names
in the area of women's health, influencers, activists, and global policymakers, attended the panel and the award ceremony,
which took place in Antalya’s Maxx Royal Kemer Resort. The panel and the award ceremony, organized with the contribution
of TÜRSAB and the support of Turkish institutions including particularly Sabancı University and Turkish Airlines (THY), also
received the support of several institutions and celebrities from the USA and Europe.
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"Dijital Dönüşüm" Projesi İçin İmzalar Atıldı
Signatures Put to the "Digital Transformation" Project
Seyahat acentelerinin gelişen dijital teknolojiye adapte
olabilmesi için çalışmalar yürüten TÜRSAB, hayata geçireceği "Dijital Dönüşüm" projesi için Türkiye Bilişim Vakfı
(TBV) ile iş birliği anlaşması imzaladı. 6 ay sürecek projenin tamamlanmasının ardından oluşturulacak rapor, ortak bir etkinlikle kamuoyu ve TÜRSAB üyesi acentelere
duyurulacak.
Proje kapsamında danışmanlık şirketi ile çalışacak olan
TÜRSAB ve TBV, öncelikle konuyla ilgili çalışmayı yürütecek olan 'Dijital Dönüşüm Proje Takımı'nı kuracak. Dünya
genelindeki seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin çalışma modellerini inceleyecek olan bu takım, dijital dönüşüm
alanında bir yol haritası belirleyecek. Proje kapsamında, durum tespiti ve sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi
için sektörel toplantılar, çalıştaylar, fuarlar ve anket gibi
çalışmalar da gerçekleştirilecek. Altı ay sürecek olan "Dijital Dönüşüm" projesinin tamamlanmasının ardından TBV
ve danışman kurum iş birliğinde hazırlanacak olan; vizyon,
strateji ve eylem planını içeren rapor, TÜRSAB’a teslim
edilecek. Projenin sonuçları ise iki kurum tarafından
düzenlenecek ortak bir etkinlikle TÜRSAB üyesi acenteler
ve kamuoyu ile paylaşılacak.
THE VOICE OF TRAVEL

TÜRSAB, carrying out studies for travel agencies to adapt
to the digital transformation, signed a collaboration agreement
with Turkish Informatics Foundation (TBV) regarding the
planned "Digital Transformation" protect. A report, which
will be created upon the completion of the 6-month project,
will be released to the public and the TÜRSAB member
agencies in an event where both parties will attend.
Working with a consultancy company as part of the project,
TÜRSAB and TBV will create a "Digital Transformation
Project Team" that will be responsible for initially conducting
related works. The team is planned to determine a road map
in the area of digital transformation by analyzing the working
models of travel agencies and tour operators worldwide.
Within the scope of the project, sectoral meetings, workshops,
fairs, and questionnaires will also take place with the p
 urpose
of assessing the status and defining the sector’s needs.
Following the completion of the six-month project of "Digital
Transformation", TBV and the consulting organization will
collaborate on preparing a report that will include the vision,
strategy, and action plan, and the said report will be submitted
to TÜRSAB. The results of the project will be shared with
TÜRSAB member agencies and the public during an event to
be organized by TÜRSAB and TBV.

Van Turizm Fuarı, 9. Kez Çevre Ülkelerin İlgi Odağı Oldu
Van Tourism and Travel Fair Takes the Attention of the Periphery C ountries
for the 9TH Time
Bölge turizmi için en önemli organizasyonlardan biri
olan Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı ile II.
Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi bu
yıl da beklediği ilgiyi görerek kapılarını kapattı. Kültür
ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, Van Valiliği, Van
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB), Van Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve birçok
kurumun desteğiyle gerçekleşen fuar, 27-30 Eylül 2018
tarihleri arasında dokuzuncu kez düzenlendi.
Toplamda 150 stant ve 200 katılımcı firmanın yer aldığı
fuara, bu yıl altısı yabancı ülke olmak üzere yurtiçinden ve
yurtdışından birçok turizmci ilgi gösterdi.TÜRSAB Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu’nun katılımıyla
gerçekleşen fuarda, TÜRSAB da 200 metrekarelik bir stantla yer aldı.
Van Eastern Anatolia Tourism and Travel Fair and II. International West Asian Tourism Research Congress ended by
receiving the expected attention this year. The fair, which was supported by several institutions such as Governorship of
Van, Van Metropolitan Municipality, Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB), Van Chamber of Commerce and
Industry, KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization) under the auspices of the Ministry of Culture
and Tourism, was held for the ninth time between 27th-30th September 2018.
150 exhibitors and 200 companies participated in the fair in total. Many tourism professionals six of which were
international participants showed great interest in the fair both within Turkey and abroad. At the fair attended by TÜRSAB
Board Member Mehmet Nezih Hacıalioğlu, TÜRSAB also exhibited with a 200 square meter stand.

TÜRSAB’dan Dijital Dönüşüm Atağı
TÜRSAB’s Attempt of Digital Transformation
Turizm sektöründe ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirmek
için her geçen gün yeni adımlar atan TÜRSAB, dijital dönüşüm çalışmalarını başlattı. TÜRSAB ilk olarak kaçak acente faaliyetlerini
önlemek amacıyla geliştirdiği Dijital Doğrulama Sistemi’ni hayata
geçirdi. TÜRSAB’a üye acentelerin online olarak başvuru yapabildiği sisteme girmek isteyen acenteler, onay sürecinin ardından
sisteme dahil olabiliyor. Başvurular sonucunda uygun görülen
acentelere bir kurulum paketi gönderiliyor ve acenteler bu paketteki talimatları dikkate alarak uygulamayı kendi web sitelerine
yerleştirebiliyorlar. Dijital Doğrulama Sistemi’yle tüketiciler için
de güvenilir bir ortam yaratmayı hedefleyen TÜRSAB, bu sistem
sayesinde tatil alımlarında tüketiciler tarafından yaşanabilecek
veya yaşanması muhtemel sorunları en aza indirgeyecek.
TÜRSAB TV Yayın Hayatına Başladı
Yayın hayatına başlayan TÜRSAB TV ise zengin içeriği ve
sektöre özgü programları ile internet üzerinden her an erişime açık olacak. Birlik ile üye acenteler arasındaki interaktif bağı
kuvvetlendirecek olan TÜRSAB TV’de, TÜRSAB Akademi Eğitimleri de yayınlanacak. Yayın akışında özgün içeriklerle
ülkemiz turizmi ile ilgili tanıtımlara yer verecek olan TÜRSAB TV, birçok yeni formatıyla turizm sektörüne çağdaş bir soluk
kazandıracak.
TÜRSAB, taking new steps every day to fulfill its forward-looking objectives in the tourism sector, started the works related
to digital transformation. TÜRSAB initially launched the Digital Verification System, which was developed to prevent illegal
agency activities. It is possible for agencies wishing to enter the system to be included in the system following the confirmation
process, while all TÜRSAB member agencies may apply online for login. If an applying agency is decided to be suitable for the
system, an installation package is sent to the agency so that the application can be installed in the agency’s website under the
guidance of the instructions in the package. TÜRSAB, aiming to create a reliable environment for consumers with the Digital
Verification System, will minimize the possible or future problems consumers will face during travel purchases.
TÜRSAB TV Has Started to Broadcast
TÜRSAB TV, which has started to broadcast, will be accessible online at any time offering its rich content and sector-
related programs. Intending to reinforce the interactive connection between the association and member agencies, TÜRSAB
TV will also broadcast TÜRSAB Academy Trainings. TÜRSAB TV, which will include original contents about the Turkish
tourism sector and related advertising in the broadcast streaming, plans to create a modern difference in the tourism sector
with several new formats.
TÜRSAB'DAN HABERLER | NEWS FROM TÜRSAB
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TÜRSAB’dan Gaziantep ve Sanlıurfa’nın
tanıtımı için dev adım
.
A Huge Step from TÜRSAB for the promotion of Gaziantep and Sanlıurfa
.

18

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tanıtım
etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, Çin, Hindistan,
Ukrayna, Bosna-Hersek ile Makedonya büyükelçilerine
Gaziantep ve Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik değerlerini
yerinde tanıttı. TÜRSAB davetiyle düzenlenen etkinlikte
Gaziantep ve Şanlıurfa’yı gezen büyükelçiler ve aileleri
bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

THE VOICE OF TRAVEL

Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB) has
taken its promotional activities a step further its promotional
activities, and introduced the historical and touristic
heritage of Gaziantep and Şanlıurfa to the ambassadors of
China, India, Ukraine, Bosnia-Herzegovina and Macedonia
in place. In the event organized by the invitation of
TÜRSAB, ambassadors and their families visiting Gaziantep and Ş
 anlıurfa admired the beauty of the region.

Türkiye’nin her köşesindeki güzellikleri, tarihi ve
 ültürel değerleri yurtiçi ve yurtdışında tanıtmayı kendine
k
misyon edinen TÜRSAB, kültür turizmindeki hacmin
artması için önemli projelere imza atıyor. Son olarak
Çin, Hindistan, Ukrayna, Bosna-Hersek, Makedonya
büyükelçilerinin aileleriyle birlikte katıldığı Gaziantep ve
Şanlıurfa gezisi, büyük ses getirdi. Bosna-Hersek Ankara
Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Hindistan Ankara Büyükelçisi
Sanjay Bhattacharyya, Makedonya Ankara Büyükelçisi
Zvonko Mucunski, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii
Sybiha ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu
Hongyang ile ailelerinin yer aldığı heyet, Gaziantep’te
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜRSAB
Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile birlikte Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezdiler ve
burada 3 boyutlu tanıtım filmini seyrettiler. Gezi sırasında
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çingene Kız Mozaiği
olarak bilinen mozaik başta olmak üzere müzedeki
eserlerle ilgili büyükelçilere İngilizce bilgiler verdi. Gaziantep’in UNESCO tarafından tescillenen yemeklerinin
lezzetini de deneyimleyen heyet, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı da makamında ziyaret etti.

TÜRSAB, which takes on the mission to promote the beauties,
historical and cultural values of Turkey both domestically and
abroad, is undertaking major projects to increase the volume
in cultural tourism. Gaziantep and Şanlıurfa tour, where the
ambassadors of China, India, Ukraine, Bosnia and Herzegovina
and Macedonia joined together with their families, created
a tremendous impression. The delegation including Ankara
Ambassador of Bosnia and Herzegovina Bakir Sadovic, Ankara
Ambassador of India Sanjay Bhattacharyya, Ankara Ambassador
of Macedonia Zvonko Mucunski, Ankara Ambassador of Ukraine
Andrii Sybiha and Ankara Ambassador of the People's Republic
of China Yu Hongyang and their families visited the Zeugma
Mosaic Museum in Gaziantep and watched a 3D film together
with the Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor Fatma
Şahin and Chairman of the Board of Directors Firuz B. Baglikaya.
TÜRSAB President Firuz Bağlıkaya gave some information about
the monuments in the museum especially the mosaic known as
the Gypsy Girl Mosaic during the visit. The delegation tasted
the delicious food of Gaziantep which is certified by UNESCO
Gaziantep, and also visited Gaziantep Governor Ali Yerlikaya in
his office.

Gaziantep ve Sanlıurfa,
değerleriyle büyükelçilerden tam not aldı
.
Gezinin ikinci durağı ise Şanlıurfa oldu. Geçmişi 12
bin yıl öncesine dayanan ve UNESCO Dünya Kalıcı Mirası
Listesi'ne giren Göbeklitepe Ören Yeri'ni gezen büyükelçiler, tarihin başladığı yer olarak da kabul edilen dünyanın en eski tapınağı hakkında bilgi aldılar. Şanlıurfa ile
özdeşleşen Balıklı Göl ile Halfeti Rum Kale'yi gezen heyet,
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfa’ya özgü yöresel yemeklerin de tadına baktılar.
Gaziantep ve Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden çok etkilenen büyükelçiler, geziden son derece
olumlu izlenimlerle ayrıldılar.

Gaziantep and Sanlıurfa
heritage gets full marks from the ambassadors
.
The second stop of the trip was Şanlıurfa. The ambassadors
visited the Göbeklitepe Archaeological Site included on the
UNESCO World Heritage Site List and were informed about
its history dating back12.000 years where history is accepted to
have begun and world's oldest temple is found. The delegation
visited the "Pool of Abraham" (Balıklı Göl in Turkish) in Şanlıurfa
and Halfeti Rum Castle. They were hosted by the Mayor of the
Metropolitan Municipality, Nihat Çiftçi and tasted the local food
of Şanlıurfa.
The ambassadors were very impressed by the historical and
cultural richness of Gaziantep and Şanlıurfa and left the trip with
very positive impressions.
TÜRSAB'DAN HABERLER | NEWS FROM TÜRSAB
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Turizmin Nabzı 12. Travel Turkey İzmir’de Atacak
Tourism to Rise in the 12th Travel Turkey İzmir
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Bu yıl 6-8 Aralık 2018’de kapılarını 12. kez açmaya hazırlanan Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi, Seyahat
Teknolojileri Özel Bölümü ile fark yaratacak. İzmir
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB
ortaklığıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde
İzmir’de düzenlenen fuarda, 2019 turizm sezonu beklentileri de ele alınacak. Geçtiğimiz yıl 36 ülkeden 1284 katılımcı ve 63 ülkeden 44 bin 589 ziyaretçiyi ağırlayan Travel
Turkey İzmir Fuarı, her yıl katılımcılarına sunduğu fırsatlar ile büyümeye devam ediyor. Geliştirdiği konseptlerle
sektörün ihtiyaçlarına cevap veren fuar bu yıl, sektörün
en önemli konularından biri olan seyahat teknolojileri
ile ön plana çıkacak. "ttitech"–Seyahat Teknolojileri Özel
Bölümü’nde rezervasyon ve havayolu sistem yazılımlarından küresel dağıtım kanalları ile data bankalarına kadar
kişilerin ulaşım ve konaklama konusunda her türlü bilet ve
hizmet satın alma ya da kiralama ihtiyaçlarını daha hızlı ve
ucuz bir şekilde edinmesini sağlayarak turizmi dijital ortama taşıyan yazılım sistem firmaları ile call center hizmeti veren firmalar yer alacak. Acente ve otellere sistem alt
yapısı sağlayan ulusal ve uluslararası yazılım sistemlerinin
tanıtılacağı özel alanda, rezervasyon sistemleri ile turizm
sektörünü online platforma taşıyan yazılımlar da tanıtılacak. Ayrıca, konusunda uzman, tanınmış profesyoneller ve
yöneticilerin konuşmacı olarak katılacağı 3 günlük ‘ttitech
stage’ organize edilecek. Seyahat teknolojilerinin tanıtılacağı forumda 2018 turizm trendleri, en son teknolojik gelişmeler, 'Turizmde Endüstri 4.0' gibi konular ele alınacak.
Turizm gelirini artıracak anlaşmalar yapılacak
Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle her yıl devam eden
alım heyeti programı bu yıl da dünyanın önemli tur operatörleri ve seyahat acentelerini katılımcı firmalarla buluşturacak. İki gün sürecek alım heyeti görüşmeleri kapsamında fuar katılımcılarının, yeni iş bağlantıları kurması ve
ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması
hedefleniyor.
Bu yıl üç gün sürecek olan fuarın B holü, ilk iki gün sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak. Üç gün boyunca
hem sektör profesyonellerine hem de halka açık olacak A
holünde ise dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm
uzmanları ile eğitimcileri bir araya getiren ve Türkiye’nin
gastronomi potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen
Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, dördüncü kez
düzenlenecek.
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Travel Turkey Izmir Fair and Congress, preparing to
open its doors for the 12th time this year on December 6-8,
2018, will make a difference with its Special Area of Travel
Technologies. The fair, hosted by Izmir Metropolitan
Municipality in Izmir and organized with the partnership
of İZFAŞ and TÜRSAB and under the auspices of
Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism,
will be focusing on the expectations for the tourism in
2019. Travel Turkey Izmir Fair, which welcomed 1284
participants from 36 countries and 589 visitors from
63 countries last year, continues to grow by offering
opportunities for its participants every year. Meeting the
sector’s needs with the concepts it develops, the fair will
stand out this year with the travel technologies, one of the
most critical topics of the sector. "ttitech"–Special Area
for Travel Technologies will include companies with call
center services and the software system companies that
take tourism to a digital environment by offering people
faster and cheaper ways to buy or rent any sort of tickets
and services for transportation and accommodation,
ranging from reservations to airways system software
programs and to global distribution channels and data
banks. The special area will be introducing national and
international software systems that provide infrastructure
to agencies and hotels, as well as the software programs
that change the tourism sector into an online platform
with reservation systems. A 3-day ‘ttitech stage’ will be
organized to host experts, well-known professionals,
and managers as the speakers. The forum, which will be
introducing Travel Technologies, will address the tourism
trends for 2018, the latest technological developments,
and Tourism Industry 4.0.
Agreements will be made to increase the tourism income
As in the previous years, the procurement committee
program, organized by the support of Turkish Airlines (THY)
every year, will allow the world’s important tour operators
and travel agencies to meet with participating companies.
With the procurement committee meetings, which will be
held for two days, it is aimed for the fair participants to
establish new business networks and sign agreements that
will increase the country’s tourism incomes.
During the first two days of the three-day fair, the B hall
will be open only for professional visitors. The International
Gastronomic Tourism Congress, bringing together the
world’s prominent experts and trainers in the fields of
gastronomy and tourism with the aim of introducing
Turkey’s gastronomic potential to the world, will be held for
the fourth time at the A hall that will be open both for the
sectoral professionals and the public for three days.

GASTROANTEP’TE

KURULAN TÜRSAB ÇADIRI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
TÜRSAB TENT DRAWS GREAT ATTENTION AT GASTROANTEP
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Zengin mutfağıyla dikkatleri üzerine çeken
ve bu özelliğiyle UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil edilen Gaziantep, gastronomi
alanındaki zenginliğini uluslararası bir festival olan GastroAntep’le taçlandırdı. Festivalde
TÜRSAB’ın kurduğu VR Çadırı’nda gösterime
sunulan bölge tanıtım filmi büyük ilgi gördü.

Gaziantep, which attracted attention with
its rich cuisine and was added to UNESCO’s
‘Creative Cities Network’, crowned its
gastronomic richness with international festival
GastroAntep. TÜRSAB’s VR tent and the
360-degree regional introduction film drew
considerable interest.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin
ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan
.
Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor Fatma Sahin
and TÜRSAB Board Member Hacı Ibrahim Canatan
.
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Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Gaziantep Geliştirme
Vakfı’nın (GAGEV) ev sahipliğinde, TC. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, TÜRSAB ve THY’nin desteğiyle düzenlenen
Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, yerli-yabancı yüzlerce profesyonel ve gezgini ağırladı.
20-22 Eylül’de 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katıldığı
‘GastroAntep Festivali’, tam bir lezzet şölenine dönüştü.
Festival katılımcılarına üç gün boyunca unutamayacakları
bir gastronomi deneyimi yaşatan festival kapsamında gerçekleştirilen konserler, sergiler, mutfak atölyeleri ve yemek
yarışmaları büyük ilgi gördü. TÜRSAB’ın da destek verdiği festivale TÜRSAB’ı temsilen TÜRSAB Yönetim Kurulu
Üyesi Hacı İbrahim Canatan ve TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent
Demirel katıldı.

The Gaziantep International Gastronomy Festival,
GastroAntep, hosted by the Gaziantep Metropolitan
Municipality and Gaziantep Development Foundation
(GAGEV) and organized with the collaboration of the
Culture and Tourism Ministry, the Association of Turkish
Travel Agencies (TÜRSAB) and Turkish Airlines, hosted
hundreds of professionals and travelers from Turkey and
abroad. With the participation of forty-one world-famous
chefs from 40 countries during September 20-22, the
international organization became a feast of taste. During
the three-day festival, which offered an unforgettable
gastronomic experience to the guests, the participation
of famous figures as well as concerts, exhibitions, kitchen
workshops and cooking competitions attracted great
attention. On behalf of TÜRSAB which sponsored the
festival, TÜRSAB Board Member Hacı Ibrahim Canatan
and TÜRSAB Strategic Planning, Coordination and
Marketing Group Head Levent Demirel joined the festival.

GastroAntep’te TÜRSAB’ın kurduğu çadır büyük ilgi gördü
GastroAntep’in düzenlendiği Festivalpark alanına özel
bir VR çadırı kuran TÜRSAB, kurulan özel çadırda, Gaziantep ve Göbeklitepe Ören Yeri’nin 360 derece ve 3 boyutlu çekimlerinden hazırlanan tanıtım filminin gösterimini
gerçekleştirdi. Bölgeyi uluslararası etkinliklerde tanıtmak
için hazırlanan filmi görmek isteyen festival katılımcıları,
çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 boyutlu tanıtım filmini sanal gerçeklik gözlükleriyle izleyen katılımcılar, bu sayede oturdukları yerden Gaziantep ve çevresinde
bulunan tarihi ve turistik alanları gezme ve Göbeklitepe
Ören Yeri’nde binlerce yıl öncesine yolculuk yapma imkânı yakaladılar.
Festivalde TÜRSAB’ın kurduğu VR Çadırı’nı gezen ve
sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıtım filmini izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye
hayranlığını dile getirerek katkılarından dolayı TÜRSAB’a
teşekkür etti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan ise projenin yakın zamanda Türkiye genelinde hayata geçirileceğini ifade etti.

TÜRSAB tent attracted great attention at GastroAntep
At the Festival Park area organized by GastroAntep,
TÜRSAB put up a special VR tent and screened 3D and
360 degree introduction films about Gaziantep and
Göbeklitepe Archaeological Site. The guests and visitors
wishing to watch the introduction film, which was prepared
to introduce the region in international events, drew long
lines in front of the tent. Watching the 3D introduction film
with virtual reality headsets on their seats, the participants
had the opportunity to visit historical and touristic areas
in Gaziantep and surroundings and travel in time to
thousands of years ago in Gobeklitepe Archaeological Site.
Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor Fatma
Şahin, who visited the TÜRSAB’s VR tent and watched
the introduction film with virtual reality headset during
the festival, expressed her admiration for the project and
thanked TÜRSAB for its contributions. TÜRSAB Board
Member Hacı Ibrahim Canatan said that the project would
soon be implemented throughout Turkey.

Gaziantep’in yöresel lezzetleri dünya mutfağı reçetelerine
giriyor
Yöresel lezzetlerin festival boyunca tadıldığı ve yerel
üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle sunum yaptığı festivalde, Gaziantep’le özdeşleşen fıstıklı baklava, katmer, Antep beyranı, firik pilavı, dolma ve kebap çeşitleri ile coğrafi
işaretli ürünler, Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şeflerce tadılarak dünya mutfakları reçetelerine girdi.

Gaziantep’s regional tastes are among world cuisine recipes
At the festival, where regional flavors were tried and
local producers made presentations with geographically
marked products, the dishes including pistachio baklava,
katmer, beyran dish, firik, dolma and kebab types, as well as
geographically marked products were tasted by Michelin
star chefs and added to world cuisine recipes.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

MEHMET
NURİ ERSOY:
"Bir sektör oyuncusunun bu göreve atanması
yeni dönemde turizmin öncelikli sektör olarak
kabul edildiğinin en açık göstergesidir."

Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip
olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dergimizin ilk sayısına konuk olarak sektöre çağ atlatacak yeni
dönemin ipuçlarını paylaştı.

MINISTER
OF
CULTURE AND TOURISM

MEHMET
NURİ ERSOY:

"A SECTORAL PLAYER WAS ASSIGNED TO THIS DUTY,
WHICH CLEARLY SHOWS THAT TOURISM IS REGARDED
AS A PRIMARY SECTOR IN THE NEW PERIOD."
Having a 25-year background in the Turkish tourism
sector, the Minister of Culture and Tourism Mehmet Nuri
Ersoy was a guest on our first issue and shared some tips
about the new period that will lead to a new age.

YAZI–ARTICLE: TOPRAK DİNÇER
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Tanıtım politikalarımızda köklü değişikliklere gidiyoruz. Çağımıza uygun
teknoloji ve yeni trendlerin ön planda olduğu, çok yoğun bir tanıtım
programı hazırlıyoruz.
We are going through radical changes in our promotion policies. We are
preparing a very intense introductory program, where the latest
technology and new trends are at the forefront.
Sayın Bakanım, The Voice of Travel dergimizin ilk sayısında,
ilk kapak röportajımızı sizinle yapmaktan onur duyuyoruz. Kültür
ve Turizm Bakanı olarak göreve gelmeniz, gerek turizm camiası
gerekse ekonomi çevrelerinde çok olumlu karşılandı. Buradan hareketle sektöre yönelik ilk mesajlarınız neler olur?
Her şeyden önce Cumhurbaşkanımız tarafından bir
sektör oyuncusunun bu göreve atanması yeni dönemde
turizmin öncelikli sektör olarak kabul edildiğinin en açık
göstergesidir. Yeni dönemin en önemli özelliği, kabinedeki tüm bakanların iş birliği içinde çalışmaya ve çözüme
odaklı olması; tabii bu, beraberinde sürati getiriyor.
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Göreve gelir gelmez sektör temsilcileri ile toplantılar yaptınız.
Turizm sektöründeki icraatlarınızda öncelikleriniz neler olacak?
Yeni hizmet dönemimizde ilk icraatımız bakanlığımızda bekleyen başvuru ve talepleri yılbaşına kadar, mevzuat
elverdiğince hızlı bir şekilde sonuçlandırmak olacak. Türkiye’ye gelen turist sayısını artırmak önemli ancak bunu
yaparken önceliğimiz nitelikli turist olacak; tabii ki bu aşamada markalaşmak önemli. Dünya markası olma niteliğine kavuşan ve markalaşma yolunda ilerleyen firmalarımızı
destekleyeceğiz. Markalaşmanın ana kaynağı, insan gücü.
Dolayısıyla sektörün çalışanlar için çok cazip hale getirilmesi lazım. Kesinlikle kendi marka ve insan kaynağımızı
yaratmamız gerekiyor. Gençlere turizmi sevdirmemiz büyük önem taşıyor. Bu yönde yeni politikalar geliştirmeliyiz. Turizm sevgisinin tohumları lise çağında atılmalı, bu
amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız ile yeni ve nitelikli insan
kaynaklarının oluşturulmasına hizmeten önemli projeler
hazırlıyoruz.
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Mr. Minister, we are honored to have our first cover interview
with you in the first issue of The Voice of Travel magazine. Both the
tourism and the economic circles reacted positively to you being
appointed as the Minister of Culture and Tourism. From this point
on, what would be your first message to the sector?
First of all, the appointment of an industry player by our
President to this duty is the clearest indication that tourism
is considered as the priority sector in the new period. The
most important thing about the new period is that all the
ministers in the cabinet are working in cooperation and
focus on creating solutions which enables things to be
faster.
As soon as you took office, you held meetings with sector
representatives. What will be your priorities in your actions in the
tourism sector?
In the new period of service, our first action will be
to finalize the pending applications and requests in our
ministry as quickly as possible until the beginning of the
year. It is important to increase the number of tourists
coming to Turkey, but our priority now is to increase the
number of qualified tourist. And at this point branding
of Turkey is very crucial. We will support our companies
that have become a global brand and are moving towards
branding. The main source of branding is manpower;
therefore, the sector should be made very attractive for
employees. We definitely need to create our own brand
and human resources. It is very important that young
people love tourism. We must develop new policies in
this direction. The seeds of love for tourism should be

Tanıtım
politikalarımızda
köklü
değişikliklere
 idiyoruz. Çağımıza uygun teknoloji ve yeni trendlerin ön
g
planda olduğu, çok yoğun bir tanıtım programı hazırlıyoruz. Bu program dâhilinde, rakipsiz olan kültürel ve tarihi
değerlerimizi öne çıkararak bunları turizm ile birleştiren
tanıtım faaliyetleri ile ayrışmayı, farklılık yaratmayı hedefliyoruz. Bu arada yeni pazarlara odaklanmaya devam
edeceğiz. Asya pazarında hızlı bir büyüme için gerekli
hazırlıkları başlattık. Klasik yöntemleri yavaş yavaş terk
edeceğiz. Teşviklerden ziyade sizlerin önündeki engelleri
kaldırmak önceliğimiz olacak.
Turizm sektöründen gelmenizin ve bu sektöre tüm yönleriyle
hâkim olmanızın sizin açınızdan avantajları neler olacak?
Cevap çok açık. Bunun bana sağlayacağı en büyük
avantaj, hızlı ve doğru karar alabilmek. Her şeyin
doğrusunu bildiğimi kesinlikle iddia etmiyorum; ancak
doğru kararlar alabilmek adına hangi sektör oyuncusuna
danışmam gerektiğini çok iyi biliyorum.
Sayın Bakanım, turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması
konusunda çalışmalar ve girişimler söz konusu . Sizin bu konudaki
görüşleriniz nelerdir? Hangi turizm dallarına öncelik ve önem vereceksiniz? Turizm gelirlerini artırma çalışmaları kapsamında yüksek harcama potansiyeline sahip turistleri ülkemize çekebilmek
için hangi turizm dallarına yönelmek gerekiyor? Kongre, sağlık,
golf, spor turizmi gibi, daha fazla kişi başı turizm geliri elde ettiğimiz turizm segmentlerini artırmak konusunda neler yapılabilir?
Bence öncelikli sorunumuz turizmin 12 aya yayılması…

 lanted in high school. For this purpose, we are preparing
p
important projects that serve to create new and qualified
human resources with the M
 inistry of National Education.
We are going through radical changes in our
advertisement policies. We are preparing a very intense
introductory program, where the latest technology and
new trends are at the forefront. Within the scope of this
program, we aim to distinguish our unrivaled cultural and
historical values by differentiating them with promotional
activities and combining them with tourism and thus
making a difference. In the meantime, we will continue
to focus on new markets. We have started preparations
for a rapid growth in the Asian market. We will gradually
abandon the classical methods. Rather than the incentives,
our priority will focus on removing barriers.

What will be the advantages of your tourism background and
your deep knowledge about all aspects of this sector for you?
The answer is very clear. The biggest advantage is that I
will be able to take quick and accurate decisions. I certainly don't claim that I know the best of everything; however,
I know very well which sector player I should consult in
order to make the right decisions.
There are some initiatives and studies to diversify tourism and
spread it to 12 months. What are your opinions on this subject? Which
tourism branches will you prioritize and emphasize? What else can be
done to increase the range of tourism segments that bring a higher
per person revenue such as congress, health, golf, sports tourism?

Dünya çapında ses getirecek festival, kültürel içerikli programlar, turnuva
ve organizasyonları Türkiye’ye kazandıracak bir oluşum için hazırlıklarımız
sürüyor. Yeni yıl ile birlikte tüm bunları kamuoyu ile paylaşacağız.
Our preparations continue for a new formation which will create a worldwide affect festivals, cultural programs, tournaments and organizations. We
announce all these together with the new year.
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Bunu başardığımız zaman, ihtiyacımız olan kaliteyi de sağlamak mümkün olacaktır. Çalışanların sektöre olan ilgisi
artacaktır. Golf, kongre, spor ve sağlık turizmi çok önemli. Özellikle de golf ve spor yatırımlarını destekleyeceğiz.
Yatırımcılar için yeni golf ve spor alanları tahsis edeceğiz. Kaliteli personelin sektöre olan ilgisini artırmak için
otellere yeni lojman alanları tahsis edeceğiz. Lojman yatırımlarını teşvik edeceğiz. Bu konuda sektörün ciddi eksiklikleri var. Kongre turizminin eski gücüne kavuşması için
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine geniş bütçeler ayıracağız. Sektör temsilcileri ile eylül ayı içerisinde yaptığımız
görüşmelerle onlardan gelen istekler doğrultusunda yasa
ve yönetmeliklerde değişikliğe gitmek mümkün.
Dünya çapında ses getirecek festival, kültürel içerikli
programlar, turnuva ve organizasyonları Türkiye’ye kazandıracak bir oluşum için hazırlıklarımız sürüyor. Yeni yıl ile
birlikte tüm bunları kamuoyu ile paylaşacağız.
Bakanlık ve turizm sektörü arasındaki koordineli çalışmalar
bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Sizin döneminizde bu iş birliği hangi minvalde devam edecek?
Her fırsatta sektör temsilcilerine belirttiğim gibi, bu işi
beraber başaracağız. İleriki tarihlerde şekillenecek organi-

28

THE VOICE OF TRAVEL

I think our primary problem is to spread tourism to 12
months. When we achieve this, it will be possible to provide
the quality we need. Employees’ interest in the sector will
increase. Golf, congress, sports and health tourism are
very important. In particular, we will support golf and
sports investments. We will allocate new golf and sports
areas for investors. We will allocate new lodging areas to
the hotels in order to draw the attention of high-quality
staff to the sector to the sector. We will encourage lodging
investments. There are serious deficiencies in this sector.
We will allocate big budgets for promotion and marketing
activities in order to ensure the power of congress tourism.
It is possible to make amendments in laws and regulations
in line with the requests stated by sector representatives at
our meeting which was held last September.

zasyonlarda, sektöründe başarılı olan arkadaşlarımızı gönüllülük esasıyla göreve davet edeceğim. Herkes elini taşın
altına koymalı.
Sayın Bakanım, son olarak seyahat acentelerine mesajlarınız
neler olur?
Turizm, pazarlama ile başlıyor ve pazarlamanın da baş
aktörleri seyahat acenteleri. Şunu hiç unutmayalım ki yeni
dönemde rakipler, yerelden çok global oyuncular ve hatta
sektör dışından gelen dev teknoloji şirketleri olacaktır. Tek
başınıza bunlarla baş etmek zor görünüyor. Bence TÜRSAB
çatısı altında birleşerek etkili bir oyuncu yaratmalısınız.
Bu bağlamda, bakanlık olarak üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Türkiye turizmini pazarlama açısından dışarıya bağımlı olmaktan kurtarmak için
gerekli yatırımları hep beraberce yapmalıyız.
Aracılığınızla bir kez daha tüm turizm sektör çalışanlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bir TÜRSAB dergisi
olarak sizlere yayın hayatınızda başarılar diliyorum.

Our preparations continue for a structure that will
a ttract festivals and cultural programs, tournaments and
events to Turkey, which will make a worldwide impact. By
new year, we will announce it all to the public.
How will the coordination between the Ministry and the tourism
sector proceed henceforth? In which manner will this c ooperation
continue in your period of ministry?
As I mention to sector representatives at every
opportunity, we will achieve this together. I would like to
invite our colleagues who are successful in the sector to
duty on a voluntary basis in the organizations that will be
shaped within the coming periods. Everybody should take
on the responsibility.
As a last question, Mr. Minister, what are your messages to
travel agencies?
Tourism starts with marketing and the main actors in
marketing are tourism agencies. Let us not forget that in
the new period, competitors will be more global players
than local players and even giant technology companies
coming from outside the sector. It seems hard to deal with
these on your own. In my opinion, you must unite under
TÜRSAB (Association of Turkish Travel Agencies) and
create an effective player. In this context, we are ready to
provide all kinds of support as the Ministry. We should
make the necessary investments all together in order
to stop the dependency of Turkish tourism on overseas
marketing.
Once again, I greet all the tourism sector employees with
love and respect. I wish you success in publishing the TÜRSAB (Association of Turkish Travel Agencies) Magazine.
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ÇİN PAZARI

CHINESE MARKET

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, 2017 yılında
yurtdışına 142.7 milyon turist gönderdi. 257.7 milyar dolar
ile yurtdışı seyahatlerinde en çok harcama yapan ülke olan
Çin’den yurtdışına çıkanların kişi başı ortalama harcaması ise 1.805 dolar seviyesinde gerçekleşti. Çin, Türkiye için
önemli hedef pazarlardan biri konumunda yer alıyor.

China, the second biggest economy in the world, sent
142.7 million Chinese tourists abroad in 2017. With a total
expenditure of 257.7 billion USD and 1.805 USD per capita,
China is the number one country that makes the highest
expenses on travels abroad. China is among the most
critical target markets for Turkey.

YAZI–ARTICLE: TOPRAK DİNÇER
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Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisiyle de tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Dünya ekonomisinde
dengeleri değiştirecek büyüme hızı ve yapısıyla Çin, yakın zamanda dünyanın en
büyük ekonomisi olacak. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ucuz
işgücü ve devasa üretim imkânlarıyla karşılayan ve bunun sonucunda rakiplerinden
daha hızlı büyüyen Çin, kişi başı yurtiçi gelirini de aynı oranda yükseltiyor. Ülkedeki
refah düzeyinin artması, yurtdışına seyahat eden Çinli turist sayısını artırıyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) açıkladığı verilere göre
2017 yılında yurtdışına çıkan Çinli turist sayısı 142.7 milyon kişiye ulaştı.
Üstelik Çin sadece turist gönderen değil aynı zamanda çok yüksek sayıda turist
ağırlayan bir ülke durumunda bulunuyor. Her geçen yıl dünya turizm pastasından
daha fazla pay alan Çin, UNWTO verilerine göre 2017 yılında 60.7 milyon ziyaretçi
ağırladı ve 32.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu dosyada Türkiye’nin yeni
dönem ekonomi politikaları çerçevesinde özel önem gösterdiği Çin turizm pazarını
sizler için derinlemesine ele alacağız.
The People's Republic of China, the most populous country in the world, draws
the attention of the entire world owing to its growing economy. With its growth rate
and structure which will alter balances in the world economy, China will soon be the
world’s largest economy. Meeting the needs of developed and developing countries
with its cheap labor force and huge manufacturing facilities and as a result outgrowing
its competitors, China continues to raise its per capita national income at the same
rate. As a result of the increasing level of welfare in the country, the number of Chinese
tourists traveling abroad goes up. According to the data released by United Nations
World Tourism Organization (UNWTO), the number of Chinese tourists traveling
abroad in 2017 reached 142.7 million people.
China is not only a tourist generating country but also a country welcoming a high
number of tourists. Based on the UNWTO data, China, getting a bigger share of the
world tourism cake every passing year, welcomed 60.7 million visitors in 2017 and
gained a tourism income of USD 32.6 billion. In this dossier we prepared for you, we
will elaborately address the Chinese tourism market to which Turkey gives special
importance within the framework of its economic policies for the new period.
Çin Pazarının Genel Değerlendirmesi
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda yer alan Çin’in Gayrisafi Yurtiçi
Hasılası (GSYH) IMF verilerine göre 2017
yılında 12 trilyon Dolar olurken, kişi başı
GSYH’sı 8 bin 643 Dolar’a yükseldi. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin nüfusu ise Birleşmiş Milletler (BM)
verilerine göre 2018 yılında 1,4 milyara ulaşacak. Türkiye’ye 7 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunan Çin, Türkiye’den 5 saat daha
ileride ve 9 saat uçuş mesafesinde yer alıyor.
Rakamlarla Çinlilerin Yurtdışı Seyahatleri
Çin’den yurtdışına seyahat eden kişi
sayısı her geçen yıl artıyor. Bu sayı 2010
yılında 57,4 milyon kişi iken 2016 yılında
neredeyse üçe katlanarak 135,1 milyon
kişiye çıktı. Geçtiğimiz yıla (2017) gelince
bu rakam 142,7 milyon kişiye ulaştı. Çinli
turistlerin sadece 2017 yılındaki yurtdışı
seyahat harcamaları ise dolar cinsinden
257,7 milyar oldu. Yurtdışı seyahatlerinde
en çok harcama yapan ülke olan Çin’in yurt
dışındaki kişi başı ortalama harcaması ise
2017 yılı itibariyle 1,805 dolar seviyesine
yükseldi.

General Overview of Chinese Market
According to the IMF data, the Gross
Domestic Product (GDP) of China, the
second largest economy of the world,
was USD 12 trillion in 2017, while the
GDP per person went up to USD 8,643.
United Nations (UN) data indicate that
the Peoples’ Republic of China, the most
populous country in the world, will reach
1.4 billion in 2018. China, being 7,500
kilometers away from Turkey, is 5 hours
ahead of Turkey and the flight duration
between the two countries is 9 hours.
Foreign Travel Numbers of The Chinese People
The number of people traveling abroad
from China is increasing every passing
year. While this number was 57.4 million
in 2010, it almost tripled in 2016 and
went up to 135.1 million people. The said
number reached 142.7 million last year,
2017. The Chinese tourists’ overseas travel
expenditures equaled to USD 257.7 billion
in 2017 alone. China, the country spending
the highest amount during trips abroad,
had 1,805 USD per capita expenditure as
of 2017.
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Çinli Turistlerin Tercih Karakteristikleri
>En Sık Ziyaret Edilen Ülkeler
Peki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları sadece geçtiğimiz yıl harcadığı 257,7 milyar Dolar’ı en çok hangi ülkelerde
harcadı? Başka bir deyişle Çinli turistler en çok hangi ülkeleri tercih etti? Çinlilerin en çok ziyaret ettiği ülkelere bakıldığında yüzde 85 oranında yakın ve kolay ulaşabilecekleri
bölgelerdeki ülkeleri tercih ettiklerini görüyoruz. Şöyle ki;
Tayland, Japonya, Güney Kore, Maldivler, Endonezya, Singapur, Avusturalya, Malezya en sık seyahat edilen ülkeler
arasında yer aldı. Uzak noktalarda ise Amerika Birleşik
Devletleri ve İtalya geliyor.
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Çin'den Yurtdışına
Seyahat Eden Turist
Sayısında En Hızlı
Büyüyen 10 Sehir

Çin'den Yurtdışına
Giden Turist Sayısı
En Yüksek 10 Sehir
Top 10 Cities in
China that Travel
Abroad

>Grup veya Bireysel Seyahat
Gruplar halinde seyahat etmek Çinli turistlerin
popüler tercihi olmaya devam ediyor. Ülkemize de Çinli turistler
sıklıkla gruplar halinde geliyor.
Ancak bu pazarda da bireysel
ve kişiye özel turlar (FIT: Free
Independent Traveller) hızla
yükseliyor. Tahmini olarak 50
milyon turist seyahat acentelerinden paket tur alıyor.
2016 yılı verilerine göre FIT %400,
temalı turlar %250 ve bireysel bilet satışları
%100 artış gösterdi. Burada toplam turist
sayısının %40’ı grup, %60’ı bireysel turistlerden oluşuyor. Yeni turizm ürünlerine ilgi ise gün geçtikçe artıyor. Bu
ürünler arasında doğa, sağlık turları ile
temalı programlar öne çıkıyor. Çinli turistler arasında cinsiyet dağılımında ise kadınlar lehine bir oran ortaya çıkıyor. Örneğin 2016
yılında yurtdışına çıkan Çinli kadın turistlerin oranı
%56 iken erkekler %44’de kaldı.

Top 10 Fastest
Growing Chinese
Cities By Means of
Travels Abroad

Beijing
Shanghai
Changchun
Shenyang
Guiyang
Kunming
Xian
Nanjing
Chengdu
Qingdao

Zhuhai
Nanning
Hefei
Zhengzhou
Changchun
Kunming
Shenzhen
Qingdao
Chongqing
Xian

>Tercihi Etkileyen Öncelikli Faktörler
Çinlilerin seyahat tercihlerinde ilk sırada ulaşım kolaylığı geliyor (%33,7). Bunu en sık seyahat ettikleri
ülkeleri incelediğimizde de görüyoruz. İkinci sırada destinasyonun çekiciliği geliyor (%20,9). Bu iki
tercih sebebi Çinli turistlerin yarısından fazlasını bir ülkeye çekmek için yeterli oluyor. Diğer faktörlere gelince; yiyecekler (%15,4), alışveriş (%6,5), vize kolaylığı ve ülkeye rahat giriş-çıkış (%5,1), iklim
koşulları (%3,5), kur avantajı (%2,9) ve mobil ödeme imkanı (Alipay, Wechat gibi) sayılabilir.
>Tercihi Edilen Ülkelerin Karakteristikleri
Ülkeler tercihi etkileyen öncelikli faktörleri bünyelerinde barındırma oranına göre Çinli turistleri
kendilerine çekiyorlar. Örneğin Tayland, Güney Kore ve Japonya gibi destinasyonlar Çinlilerin yurtdışı seyahat
tercihlerinde öne çıkan faktörlerin tamamını barındırmaları nedeniyle öne çıkan ülkeler. Ucuz ve rahat ulaşım, görülecek
yerlerin zenginliği, yiyecek alışkanlıklarındaki benzerlik, alışveriş imkanları, iklim benzerliği, vize kolaylığı, aynı dili
konuştukları insan sayısındaki fazlalık ve tabii ki güvenlik önemli kriterler arasında sıralanıyor.
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Characteristics of Chinese Tourists
>Most Visited Countries
In which countries did the Chinese citizens
spend the majority of the 257.7 billion USD last
year? In other words, which countries did Chinese
tourists prefer the most? When we examine the
countries they visit most frequently, we observe
that at a rate of 85% they prefer countries in easy
and convenient reach. That is, Thailand, Japan,
South Korea, Maldives, Indonesia, Singapore,
Australia, Malaysia are among the most frequently
visited countries. The distant destinations the
Chinese visit include the United States of America
and Italy.

Çinli Turistlerin En
Sevdiği
Destinasyonlar
Top Travel
Destinations for
Chinese Tourists

>Group or Individual Travel
Traveling in groups continues to be a popular
preference of Chinese tourists. In Turkey, we often see
Chinese tourists in groups. However, individual and private
tours (FIT: Free Independent Traveler) are also rising rapidly
in this market. It is estimated that 50 million tourists buy travel
packages from travel agencies.
According to 2016 data, FIT increased by 400%, themed tours by
250% and individual ticket sales grew by 100%. 40% of the total number of tourists stands for groups, while 60% of the total number of
tourists represents individuals. Interest in new tourism products
is increasing day by day. These products especially include nature and health tours and themed programs. Gender distribution
among Chinese tourists is in favor of women. For example, the
rate of Chinese women who traveled abroad in 2016 was 56%,
while for men it remained at 44%.

Tayland
Güney Kore
Japonya
Endonezya
Singapur
ABD
Malezya
Maldivler
Vietnam
Filipinler
Kamboçya
Rusya
Avustralya
Mauritius
İtalya
BAE
Sri Lanka
İngiltere
Mısır
Almanya

>Primary Factors Affecting Preferences
Regarding the travel preferences of the Chinese, ease of transportation is in the first place with 33.7% rate, which becomes
apparent when we examine the countries they travel most frequently. The attractiveness of the destination comes in the second place with 20.9% rate. These two reasons are enough to attract
more than half of Chinese tourists to a country. Other factors
include food (15.4%), shopping (6.5%), ease of visa and comfortable entry-exit (5.1%), climate conditions (3.5%), exchange rate
advantage (2.9%), and the availability of mobile payment (such
as Alipay and Wechat).
>Characteristics of the Preferred Countries
Countries attract the Chinese tourists according to the ratio of the primary factors affecting Chinese tourists' preferences
they embody. Thailand, South Korea, and Japan stand out as they have
all the remarkable factors the Chinese prefer in their trips abroad. The significant criteria include convenient and cheap transportation , rich places to see,
similar food habits, shopping opportunities, similar climate, ease of visa, high number
of people speaking the same language, and -of course- security.
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Yeni ekonomi politikalarında turizme ağırlık verecek olan
Türkiye, başta Çin olmak üzere turizmde harcama potansiyeli yüksek uzak destinasyonlara yönelik ciddi adımlar atmaya
hazırlanıyor. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda
tanıtım çalışmalarına hız vermiş durumda. Mevcut kapasiteye
ek olarak yeni uçuşların devreye girecek olması da pazarın
potansiyelini yükseltiyor.
Turkey, planning emphasize the tourism sector with new
economic policies, is p reparing to f ocus on distant d estinations
with high s pending potential in tourism, C hina in particular.
Accordingly, the Turkish M
 inistry of Culture and Tourism has
expedited its promotional activities in this regard. The market’s
potential is growing, as new flights are planned to be launched
in addition to the present capacity.

'
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Vize kolaylığı ve dolayısıyla ülkeye giriş-çıkıştaki
r ahatlık Çinli turistin tercihini olumlu yönde etkiliyor.
Vietnam, Filipinler, BAE, Sri Lanka, Japonya, Singapur, Tayland gibi ülkeler vize konusunda Çinli turistleri
cezbediyor. Son zamanlarda Avrupa Birliği, İngiltere ve
Kanada da vize kolaylığı sağlayan ülkeler arasına katıldı.
Tercih edilen ülkelerin çevre gezileri, tarihi ve kültürel
yerlerinin bolluğu ve alışveriş imkanlarının çeşitliliği
barındırması önemli faktörler arasında yer alıyor. Son
zamanlarda Çin’deki hava kirliliğinin tetiklediği temiz
hava ihtiyacı da deniz ve kumsallara olan ilgiyi özellikle
artırıyor.
Okulların tatil olduğu dönemlerde aile turları öne
çıkıyor. Çinli turistlerin ailece hoş vakit geçirebilecekleri olanaklar sunan ülkeler bu dönemlerde öne çıkıyor.
Singapur’daki Universal Studio, ABD’deki Disneyland
ve Universal Studio, Tayvan’daki Taipei 101, Dubai’deki
Burj Khalifa Tower, Hong Kong’daki Ocean Park gibi
popüler mekanlar Çinli çocuklu ailelerin tercih sebebi
oluyor.
Sanat ve kültür turlarında da artış gözleniyor. Özellikle
bireysel turistlere sağlanan giriş bileti sayesinde 2016
yılında Çinli turist sayısı %100 artış gösterdi. New
York, Paris gibi şehirlerde ve British Museum, Vatikan,
National Museum Taiwan, Dubai Museum, Uffizi Gallery
gibi popüler yerleri barındıran ülkeler FIT seyahat eden
Çinli turistleri çekiyor.
Sağlık turizmi 2016 yılında yükselen başka bir değer
olarak öne çıkıyor. Özellikle zengin Çinliler alternatif
tıp, sağlık turları ve estetik operasyonlar için yurtdışına
çıkıyorlar. Sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler
Japonya, Güney Kore, ABD, Tayvan, Almanya, Singapur,
Malezya, İsviçre, Tayland ve Hindistan oluyor.
THE VOICE OF TRAVEL

The ease of visa and, therefore, the ease of entry and exit
to the country positively affect the preference of Chinese
tourists. Countries such as Vietnam, Philippines, UAE, Sri
Lanka, Japan, Singapore, Thailand attract Chinese tourists
in terms of visas. Recently, the European Union, the United
Kingdom and Canada also joined countries that provide visa
facilitation.
The preferred countries have the significant factors, such
as a wide range of sightseeing, abundance of historical and
cultural sites, and the diversity of shopping opportunities.
Moreover, air pollution in China has been recently triggering
the interest in fresh air, sea and sandy beaches in particular.
Family tours come to the fore during the school holidays.
Countries that present the opportunity to spend time with
the family of Chinese tourists become prominent in these
periods. Universal Studio in Singapore, Disneyland and
Universal Studio in the USA, Taipei 101 in Taiwan, Burj
Khalifa Tower in Dubai, and Ocean Park in Hong Kong
provide the preferred reasons for traveling for the Chinese
families with children.
There is also an increase in art and culture tours.
Especially in 2016, the number of Chinese tourists increased
by 100% thanks to the entry ticket provided to individual
tourists. Cities, such as New York and Paris, which feature
popular venues including the British Museum, Vatican, National Museum Taiwan, Dubai Museum, Uffizi Gallery draw
the attention of Chinese FITs with children.
Health tourism was another rising value in 2016. Especially
rich Chinese citizens travel abroad for alternative medicine,
health tours and aesthetic operations. Japan, South Korea,
USA, Taiwan, Germany, Singapore, Malaysia, Switzerland,
Thailand, and India are the most preferred countries in
health tourism.

Yurtdışına Sık Seyahat Eden Çinli Vatandaşların
Demografik Yapısı
Çin, dünyanın yurtdışına en çok turist gönderen ülkesi
olsa da yurt dışına çıkan kesim henüz ülke geneline yayılmış değil. Yurtdışına çıkan Çin vatandaşlarının ağırlığını,
ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerinde
yaşayanlar oluşturuyor.
Çin’den En Çok Yurtdışına Turist Gönderen 20 Sehir
.
Çin’den yurtdışına en çok turist gönderen ilk 20 şehir ise şöyle: Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou,
Hangzhou, Chengdu, Nanjing, Tianjin, Wuhan,
Chongqing, Xiamen, Xian, Changsha, Kunming, Qingdao, Shenyang, Ningbo, Zhengzhou, Nanning ve Dalian.
Çin’den Yurtdışına Turist Gönderme Sayısı En Hızlı Büyüyen 10 Sehir
.
Öte yandan Çin’den yurtdışına turist gönderme
açısından en hızlı büyüyen ilk 10 şehir ise şunlar: Zhuhai,
Nanning, Hefei, Zhengzhou, Changchun, Kunming,
Shenzhen, Qingdao, Chongqing ve Xlan.
Çinli Turistlerin En Çok Sevdiği Destinasyonlar
Yakın coğrafyaların yanı sıra uzak destinasyonlara da açılmaya başlayan Çinli turistlerin en çok sevdiği destinasyonların
başında Tayland, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Singapur,
ABD, Malezya, Maldivler, Vietnam, Filipinler, Kamboçya,
Rusya, Avusturalya, Mauritius, İtalya, BAE, Sri Lanka, İngiltere, Mısır ve Almanya geliyor.

Demographic Structure of Chinese Citizens Traveling
Abroad Frequently
China is the world’s top tourist generating country
abroad; however, the population traveling abroad is
not spread in the whole country. The Chinese citizens
traveling abroad are mostly populated in the areas with a
high economic development.
China’s Top 20 Tourist Generating Cities Abroad
Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou,
Chengdu, Nanjing, Tianjin, Wuhan, Chongqing, Xiamen,
Xian, Changsha, Kunming, Qingdao, Shenyang, Ningbo,
Zhengzhou, Nanning and Dalian.
China’s Top 10 Cities Rapidly Growing in Number of Tourists
Traveling Abroad
The following 10 cities are rapidly growing in the
number of tourists traveling abroad from China: Zhuhai, Nanning, Hefei, Zhengzhou, Changchun, Kunming,
Shenzhen, Qingdao, Chongqing, and Xian.
Top Travel Destinations for Chinese Tourists
For Chinese tourists that have started to travel away
to distant destinations apart from nearby destinations,
the most favorite destinations of Chinese tourists
primarily include Thailand, South Korea, Japan,
Indonesia, Singapore, USA, Malaysia, Maldives, Vietnam,
Philippines, Cambodia, Russia, Australia, Mauritius,
Italy, UAE, Sri Lanka, England, Egypt, and Germany.
ÇİN PAZARI | CHINESE MARKET
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Çinli Turistlerin Yeni Destinasyonu: Türkiye
Türkiye yaklaşık 7500 kilometrelik uzaklığına rağmen Çinliler için merak uyandıran
destinasyonlar arasında yer alıyor ve bu nedenle
de son yıllarda giderek artan oranda Çinli turist
Türkiye’yi ziyaret ediyor. 2018 yılının Çin’de
" Türkiye Turizm Yılı" olması ve bu kapsamda
yıl geneline yayılan birçok etkinlik yapılması da Çin’den Türkiye’ye ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Çin’de "Türkiye Turizm
Yılı" kapsamında yapılan tanıtım çalışmalarının
önümüzdeki yıllarda da Türkiye’ye olan Çinli turist ilgisini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
Bununla birlikte yeni ekonomi politikalarında
turizme ağırlık verecek olan Türkiye, başta Çin
olmak üzere turizmde harcama potansiyeli yüksek uzak destinasyonlara yönelik de ciddi adımlar
atmaya hazırlanıyor. Nitekim Kültür ve Turizm
Bakanlığı da bu konuda tanıtım çalışmalarına
hız vermiş durumda. Mevcut kapasiteye ek olarak
yeni uçuşların devreye girecek olması da pazarın
potansiyelini yükseltiyor.

New Destination of Chinese Tourists:Turkey
Turkey, being 7500 kilometers away from China,
is a destination that Chinese people find interesting.
Therefore, the number of Chinese tourists visiting
Turkey has recently risen for the last years. The
year of 2018 has been the "Turkish Tourism Year"
in China and several events have been carried out
in every period of the year, which has resulted
in increasing China’s interest in Turkey. The
promotional activities conducted in China as part
of the "Turkish Tourism Year" are estimated to
have a positive impact on Chinese tourists in the
following years.
Turkey, planning emphasize the tourism sector
with new economic policies, is preparing to focus on
distant destinations with high spending potential
in tourism, China in particular. Accordingly, the
Turkish Ministry of Culture and Tourism has
expedited its promotional activities in this regard.
The market’s potential is growing, as new flights are
planned to be launched in addition to the present
capacity.

Birkaç Veri
Çin pazarına bakıldığında Beijing, Shanghai
ve Guangzhou’da Türk Konsolosluğunun bulunması, e-vize kolaylığı ve Air China ile THY’nin
direkt uçuşlarının bulunması Çinli turistlerin
ilgisini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın devreye
girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki havayolu
bağlantısının artacak olması da Türkiye ile Çin
arasındaki turizmin gelişimi hususunda ümitleri
besleyen konular arasında yer alıyor.

Some Relevant Data
Considering the Chinese market, the presence
of the Turkish Consulate in Beijing, Shanghai, and
Guangzhou, and the ease of e-visa, as well as the
direct flights of Air China and Turkish Airlines, are
among the factors that help draw the attention of
Chinese tourists. When Istanbul’s Third Airport
starts to operate actively, the airline connection
between the two countries will increase, which is
promising for developing tourism between Turkey
and China.

2018 Tahmini
2018 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye’ye
gelen Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre %86’lık
artış göstermiş durumda. Sonbahar aylarında talebin devam etmesiyle birlikte 2018 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gelecek olan Çinli turist sayısının
400 bin kişiyi aşacağı tahmin ediliyor.

2018 Estimations
Compared to the previous year, the number of
Chinese tourists visiting Turkey during the first
eight months of 2018 has increased by 86%. As
the demand continues during fall, the number of
Chinese tourists visiting Turkey is estimated to
exceed 400 thousand by the end of 2018.
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VAN GÖLÜ
LAKE VAN

Van Gölü Havzası, bir tür atmosfer destinasyonudur ve
 evsimlerden muaftır; her havanın ayrı bir vaadi vardır. Bir
m
mevsimden diğerine değişen rengi, yüzünü karlı Süphan Dağı’na
çeviren kıyıları ve topraklarına saçılmış tarihiyle, gölün etrafında
dolandıkça her adımında yola devam etmeye teşvik eden, keşfe
açık bir rotadır.
Lake Van Basin is a destination of ambiance, so to speak
and is not bound by seasons. Each the type of weather makes a
different promise. With its colors changing from one season to
the next, its shores facing the snowy Süphan Mountain and its
history scattered across its territory, where with every other step
you want to wander more, it is a route waiting to be explored.

YAZI–ARTICLE: REYAN TUVI
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Masalsı Coğrafya
Van Gölü ve kıyıları, bir tür atmosfer destinasyonudur
ve mevsimlerden muaftır. Her havanın ayrı bir vaadi vardır.
Bir mevsimden diğerine değişen rengi, yüzünü karlı Süphan Dağı’na çeviren kıyıları ve topraklarına saçılmış tarihiyle, gölün etrafında dolandıkça her adımında yola devam
etmeye teşvik eden, keşfe açık bir rotadır. Üstelik Van,
Türkiye’nin en çok güneş alan illerinden biri. Eski Van ya
da Tuşba, yani ‘’güneşi bol olan’’... Bir kış günü, masmavi bir gökyüzünün altında ve lacivert bir gölün üzerinde,
martılar uçuşurken, sırtınızı küpeşteye verdiğinizde bunu
daha iyi fark edersiniz. Feribot gölün üzerinde ilerlerken,
her yer karlı dağlarla çevrilidir ve güneşin ısıttığına şaşırırsınız. Bölgenin en güzel zamanı, Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar olan dönem. Bademlerin yanında tüm
kır çiçekleri açar. Eylül-Ekim ve Kasım aylarında da gölün
çevresinde gezmek keyiflidir.

An Epic Geography
Lake Van Basin is a destination of ambiance, so to speak
and is not bound by seasons. Each the type of weather
makes a different promise. With its colors changing from
one season to the next, its shores facing the snowy Süphan
Mountain and its history scattered across its territory,
where with every other step you want to wander more, it
is a route waiting to be explored. Moreover, Van is among
Turkey's cities that receive the most sun. The old Van or
Tuşba means "having lots of sunshine"… You realize that
when you turn your back to the rail on a winter day, under
a blue sky and on a navy blue lake, while the seagulls are
flying. As the ferry moves over the lake, it is surrounded
by snowy mountains and you will be surprised to be
warmed up by the sun. The best time of the region is from
mid-May to mid-June. Alongside almonds, it opens all
the wildflowers. It is pleasant to visit around the lake in
September-October and November.

Göl mü, Deniz mi?
Van’ın şansı, Doğu Anadolu’ya hayat veren çok önemli bir kaynak olan Van Gölü’nün kıyısında olması. Türkiye’nin tuzlu ve sodalı bu en büyük gölüne Vanlılar, ‘deniz’
diyorlar. Göl, feribotu, iskele, ada, yarımada, koy ve körfezleriyle, gerçekten de bir denizi andırır. 20 bin yıl önce bir
tatlı su gölü olan Van Gölü’nde bugün endemik olan tek
bir canlı yaşıyor; İnci Kefali. Dünyada sadece Van Havzası’ndaki göllerde bulunuyor. Buzul Çağı’nda Nemrut Dağı
faaliyete geçince, akan lavlar gölün yan kollarıyla bağlantısını kesmiş ve göl yavaş yavaş tuzlanırken bütün canlılar da
ölmeye başlamış. İnci Kefali’nin belli dönemlerde avlanma
yasağı var. Gölün suları sodalı olduğundan, bazen kadınların çamaşırlarını sabun veya deterjana gereksinim duymadan yıkamalarına rastlamak mümkün. Van’daki yaşam,
M.Ö. 4 bin yıl öncesinden bugüne kadar kesintisiz devam
etmiş. Bugün Van’daki kültürel zenginliği oluşturan sadece buraya en uzun süreyle yerleşmiş olan Urartular değil.
Hititler, Hurriler, Persler, Medler, Selçuklular ve Osmanlılar’ın da bu mozaikte izleri var.

Lake or Sea?
Van is lucky to be situated on the shore of Lake Van,
a very important resource that brings life to Eastern
Anatolia. This largest lake of Turkey, which is salty and
carbonated, is called as 'sea' by the local people. Indeed,
the lake resembles the sea with its ferry, pier, island,
peninsula, coves, and gulf. Pearl Mullet is the only endemic
living today in Lake Van, which used to be a fresh water
lake 20 thousand years ago. It is only found in lakes in Van
Basin in the world. When Nemrut Mountain became active
in the Ice Age, the lava flow cut off the connection of the
lake with its branches and the lake slowly turned salty
and all living things began to die. There is a prohibition
of hunting during certain periods. Since the lake is
carbonated, it is possible to see women washing clothes
without the need for soap or detergent. Life in Van has
continued uninterrupted for 4 thousand years since 4000
BC. Today, not only Urartus, who have settled here for the
longest period, but also Hittites, Hurrians, Persians, Medes, Seljuks, and Ottomans have left traces in this cultural
mosaic.

Tuşba’da Günbatımı
Van Gölü’nün çevresi yaklaşık 430 km. Göle bir de, kent
merkezine 5 km mesafedeki Van Kalesi’nden bakmalı. Tuşba’daki antik dönem kalıntıları arasında, büyük bir kaya
kütlesinin üzerine inşa edilmiş kale, Urartu kalelerinin en
etkileyicilerinden. M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Kralı I. Sarduri
tarafından yaptırılmış. O zamanlar adı Tuşba Kalesi imiş.
En iyi zaman günbatımından önce. Tepedeki minareye çıkınca, hem güneş Van Gölü’nün üzerinden batar hem de
bütün Tuşba ayaklar altındadır. Van’daki ilk İslam eseri
olan Süleyman Han (Vanik) Camii’nin Kanuni döneminde,
Mimar Sinan tarafından onarıldığı biliniyor. 1648 depreminde zarar gören cami, I. Dünya Savaşı sırasında tamamıyla yanmış. Kalenin altında, eski yerleşimlerin olduğu
yerler bugün çukur. Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi
Camii’nin kapıları açıksa, görmeye değer. Bilinen en eski
Urartu metni bu kalede bulunmuş. Krala ait yazıt, Asur çivi
yazısıyla yazılmış. Kaledeki bir başka önemli yazıt da I. Argişti’ye ait olan kaya mezarının dışında, ‘’Horhor Yazıtları’’
olarak adlandırılan, bilinen en uzun Urartu yazıtı...

Sunset in Tuşba
The perimeter of Lake Van is about 430 km. One should
watch the lake from the Van Castle, 5 km from the city
center. The castle, which was built on a large rock among
ancient ruins in Tuşba, is one of the most impressive castles
of UrartuS. It was built in 9th century BC by Urartu King,
Sardduri I. At that time it was called Tuşba Castle. The
best time to visit is before sunset. As you climb the minaret
on the hilltop, the sunsets over Lake Van unveiling entire
Tuşba. The first Islamic monument in Van, Süleyman
Han (Vanik) Mosque, is known to be restored by Mimar
Sinan, during the reign of Suleyman the Maginificent.
The mosque, which was damaged during the earthquake
of 1648, has completely burned down during World War
I. The old settlements under the castle are today beneath
pits. If Hüsrev Paşa Külliyesi and Kaya Celebi Mosque are
open, they are worth seeing. The oldest known Urartian
text was found in this castle. The inscription belonging
to the King was written in Assyrian cuneiform. Another
important inscription in the castle, located outside the
rock tomb belonging to Argişti I also called "Horhor
Inscriptions" is the longest Urartu inscription known.
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Hoşap Kalesi
Castle of Hoşap

Süleyman Han (Vanik) Camii
Süleyman Han (Vanik) Mosque
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Halime (Celme) Hatun Türbesi

Ahlat Mezar Taşları

Tomb of Halime (Celme) Hatun

Ahlat Gravestones

Tuşba'da Günbatımı
Sunset at Tuşba
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Kırmızı Taşın Dili
Van’dan Edremit yönüne doğru, Van Gölü Havzası’nı
güneyden dolaşan yol üzerinde, 43 kilometre sonra Gevaş Akdamar İskelesi var. İskeleden 25 dakikalık bir tekne yolculuğuyla, Akdamar Adası ve Akdamar Manastır
Kilisesi’ne varılıyor. Ahlat taşından yapılma ve 1100 yıllık
bir geçmişe dayanan bu Ermeni kilisesinin ünü, Adem ile
Havva’dan başlayan ve her biri bir hikaye anlatan duvar rölyeflerinden geliyor. Çakıl taşlarıyla, dev Goliath’a cesaretle
karşı gelip onu öldüren Hz. Davud; Ninova halkına rehberlik yapmak için peygamber olarak gönderilen ve adını onu
saklayan yunus balığından alan Yunus Peygamber; oğlu
İsmail’i Allah rızası için kurban etmek isteyen Hazreti
İbrahim ve kurban bayramının doğuş hikâyesi… Hepsi ve
daha birçoğu kilise duvarlarında canlandırılıyor. Kilisenin
kırmızı kesme taş duvarları ışığın geldiği yöne göre farklı
renkler alıyor. Kilise, Vaspurakan Hanedanlığı krallarından I. Gagik tarafından 915 yılında, Başkeşiş Manuel’e
yaptırılmış. Yapımı altı yıl süren, ‘’Kutsal Haç’’a ithaf edilen ve I. Dünya Savaşı’na kadar kullanılan kilisenin taş ustalarıysa Diyarbakır yöresinden. Rivayete göre, Kral Gagik
kilisesine o kadar hayran olmuş ki, mimarının ellerini bir
daha aynı güzellikte eserler yapmaması için kestirmiş. Bu
da, kilisenin duvarlarına kazınan son hikâye. Adada göle
girmek için ıssız noktalar bulmak mümkün. Van’a gelen
hemen herkes Akdamar Adası’na uğrasa da, üzerinde ilginç kiliseler barındıran daha ıssız başka adalar da var. Bu
adaların içinde en çok ilgi çeken Çarpanak Adası’na yolculuk 2.5 saat sürüyor. Adada 9. yüzyılda yapılan ve 15. yüzyıla kadar ibadete açık kalan Saint Jean Kilisesi bulunuyor.
Burası aynı zamanda kuş göç yollarının Anadolu’daki son
durağı. Nisan ve Mayıs aylarında, kuş çeşitliliğini görmek
için, dünyanın her yerinden meraklılar geliyorlar. Doğal
dengenin zarar görmemesi için, turistlerin sadece kiliseyi
gezip adadan ayrılması şart koşuluyor.

The Language of the Red Stone
As you head from Van to Edremit, on the road surrounding Lake Van Basin to the south, you will see the
Gevaş Akadamar Pier. A 25-minute boat ride from the
pier leads to the Akdamar Island and the Akdamar Monastery. The reputation of this 1100-year-old Armenian
church made of Ahlat stone comes from the murals, beginning with Adam and Eve and each telling a story. A lot
of stories are told on the walls of the church. To count a
few, some of the stories are Prophet David hurls a stone
from his sling and hits Goliath in the center of his forehead; Prophet Jonah, who was sent as a prophet to guide
the people of Nineveh; Prophet Abraham who wanted to
sacrifice his son Ishmael for the sake of God and the birth
of the feast of the sacrifice etc. The red stone walls of the
church take different colors according to the direction of
light. The church was built by Gagik I, one of the kings of
the Vaspurakan dynasty, in 915, by the Abbot Manuel. The
stone masters of the church are from Diyarbakır (which is
a city in Turkey). The construction of the church lasted for
six years and the church was dedicated to the ’Holy Cross’
and was used until the First World War. Rumor has it that
King Gagik was so fascinated with his church that he cut
his architects' hands so that they wouldn't construct any
monument as beautiful. This is the last story engraved in
the walls of the church. It is possible to find some silent
spots in the island to swim in the lake. Almost everyone
who comes to Van visits Akdamar Island, although there
are more uninhabited islands on the lake with interesting
churches. It takes 2.5 hours to travel to Çarpanak Island
which is the most interesting island. Saint Jean Church,
built in the 9th century and active until the 15th century,
is located on the island. This is also the last stop of bird
migration routes in Anatolia. Enthusiasts from all over the
world come to see the diversity of birds in April and May.
Tourists are required to leave the island after visiting the
church in order to prevent damage to the natural balance.

Efsane
Akdamar Manastır Kilisesi’nin adı bir efsaneye dayanıyor. Başkeşiş, güzeller güzeli kızı
Tamara’yı herkesten kaçırır, kimselere göstermezmiş. Bir gün, Gevaş sahillerinde balıkçılık
yapan bir delikanlı, Tamara’yı görmüş ve aşık
olmuş. Aşk karşılıklıymış; Tamara geceleri sahile iner, kayalıklar arasında bir mum yakıp sevgilisini beklermiş. Delikanlı mum ışığına doğru
yüzerek kıyıya ulaşır, başkeşişten gizli buluşurlarmış. Bir gece, delikanlı sevgilisine doğru yüzerken, durumu fark eden baba, kızının elindeki
mumu alıp, adanın etrafında dolaştırmış. Yolunu şaşıran delikanlı, "Ah Tamara, ah Tamara…"
diyerek, dalgaların arasında kaybolup gitmiş.
Tamara da sevgilisine kavuşmak için kendini
göle bırakmış.

Legend
The name of Akdamar Monastery Church is
based on a legend. The abbot used to hide away
his beautiful daughter Tamara and did not show
her to anyone. One day, a young man fishing on
the coast of Gevaş, saw Tamara and fell in love
with her. Tamara was also in love with him, and
she went down to the beach, lit a candle among
the cliffs, and waited for her lover. The young
man swam towards the candlelight and reached
the shore. One night, while the young man was
swimming towards his lover, the father noticed
it and took the candle from her daughter and circled her around the island. Having lost his way,
the young man said, "Oh Tamara, oh Tamara..."
and he disappeared among the waves. Tamara
went in the lake to meet her lover.
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Küpeşteden Kratere
Sıradışı rotaları sevenlerin yaptığı bir yolculuk da Van
Gölü’nü boydan boya geçen feribotla Tatvan’a gitmektir.
Van’a 120 km mesafede, Nemrut Dağı’nın doğu eteğindeki düzlükte bulunan Tatvan, gölün kuzey ya da güney
kıyılarına yapılacak bir yolculuğa başlamak ya da Nemrut
Dağı Krater Gölü’nü görmek için uygun bir üstür. Van
Gölü kıyısında, doğal bir liman konumundaki Tatvan,
Anadolu’dan gelen demiryollarının da bitiş noktasıdır.
Haftanın her günü Van ile Tatvan arasında gidip gelen
feribot, uluslararası tren yolu bağlantısını sağlar. Van İskelesi, özellikle kışın, kar altındaki tren rayları ve terk edilmiş atmosferiyle rehavetli bir bekleyiş içindedir. 4.5 saatlik
yolculuk adeta Norveç fiyordlarını andırır ve yeryüzü size
kalmış gibidir.
Nemrut Krater Gölü, ıssız ve ürpertici bir coğrafya. Nemrut
Yanardağı’ndaki patlamalar sonucu oluşan irili ufaklı
beş göl arasında Türkiye’nin en büyük krater gölü olan
Nemrut Krater Gölü (Soğuk Göl), Nemrut Dağı Krateri’nin
yaklaşık üçte birini kaplar. Dik, yüksek kayaların çevrelediği ve içinde tatlı su bulunan gölün yanı sıra, sıcaklıkları 60 dereceyi bulan kaynak sularıyla çevrenlenmiş Sıcak
Göl de burada bulunuyor. Kadınlar burada şifa getireceğine ve doğurganlıklarını artıracağına inandıkları buharlı
mağaraların içine otururlar. Nemrut Tepesi, 2935 metre
yükseklikte. Sağınızda Van Gölü ve Tatvan merkez, solda
ise Nemrut Krater Gölü (Soğuk Göl) görünür. Bu noktada
volkanik krater çanağı net olarak kendini gösterir. Nemrut
Yanardağı lavlarını son kez 1441’de püskürtmüş olsa da iki
yıl sonra tekrarladığı biliniyor. Dağ, endemik bitkileri ve
buraya özgü kuş türleriyle de ilgi çekiyor. Gölün kuzeybatı
kıyısından, köylerden geçen 32 km’lik yolun ardından, tepeden Ahlat görünür. Yazın serin olduğundan, göçerler kıl
çadırlarını bu çanağın içine kurarlar.

From the Railing to the Crater
Another journey by those who love the extraordinary
routes is to cross Lake Van by ferry and go to Tatvan.
Located on the plain at the eastern skirts of Mount
Nemrut, 120 km from Van, Tatvan is a suitable base for
starting a journey to the northern or southern coast of
the lake or to see the Mount Nemrut Crater Lake. Tatvan,
which is a natural port on the shore of Lake Van, is the end
point of the railways coming from Anatolia. Every day of
the week, the ferry between Van and Tatvan connects the
international railway. Van Pier is calm especially in winter,
under the snow with railroad tracks and abandoned. The
4.5-hour journey resembles the Norwegian fjords and it
feels like you are the only one on the Earth.
Nemrut Crater Lake is a deserted and eerie geography.
Among the five lakes of various sizes formed after the
explosions in Nemrut Volcano, Nemrut Crater Lake (Cold
Lake) is Turkey's largest crater lake, and it occupies about
one-third of the Mount Nemrut Crater. Besides the lake,
which is surrounded by steep and high rocks and fresh
water inside, there is also a Hot Lake with a temperature
of up to 60 degrees. Women sit in the steamy caves which
they believe will bring healing and increase their fertility.
Nemrut Hill is at 2935 meters. On your right, you will see
Lake Van and Tatvan center and on your left, you will see
Nemrut Crater Lake (Cold Lake). At this point, the volcanic
crater basin shows itself clearly. Although Nemrut Volcano
erupted in 1441 for the last time, it is known that it erupted again two years later. The mountain also attracts attention with its endemic plants and bird species. From the
northwest coast of the lake, after the 32 km road passing
through the villages, Ahlat appears from the hill. Since it is
cool in summer, the nomads build their bristle tents inside
this basin.

Anıtsal Mezarlık
Ahlat taşıyla günün hangi saatinde yüz yüze geleceğiniz
önemlidir. Çünkü güneş ancak konumuna göre bu etkileyici taş işçiliğinin hakkını verebilir. Göle doğru, 210 dönüme yayılan Ahlat Mezarlığı, mezar taşları, kümbetleri
ve kabartmalarıyla, buradan geçen her yolcuyu durdurabilir. Mezardan çok anıt niteliğindedir. Uzmanlara göre 13.
yüzyılın sonlarına doğru, Ahlat civarında meydana gelen

Monumental Cemetery
It is important at what time you will come to face Ahlat
stone. Because the sun, only according to its position,
can fully merit this impressive stonemansory. The Ahlat
Cemetery, which spans 210 meters towards the lake with
tombstones, domes and reliefs can draw the attention of
every tourist passing by. It is a monument rather than a
grave. According to experts, this area where grandchil-

Bir Öneri: Van’a giderken, uçağın solunda, en ön ya da
arkada oturun ve Nemrut Krateri manzarasını kaçırmayın
A Suggestion: On the way to Van, sit on the left side of
the plane at the back or in the front, and don't miss the view
of Nemrut Crater.
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büyük depremde hayatını kaybeden dede, torun ve bazı
önemli kişilerin gömüldüğü bu alan, dünyanın en büyük
Türk-İslam Mezarlığı olarak kabul ediliyor. UNESCO
Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki Ahlat’ın bir diğer
adı da Meydan Mezarlığı. Türkler’in Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Ahlat, aynı
zamanda dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan (İslamiyet'in
Kubbeleri) biri. Yapılan araştırmalarda, burada 1500'ü nitelikli 8 binin üzerinde mezar bulunmuş. Ahlat Selçuklu
Meydan Mezarlığı'nda sanduka mezarların dışında, Orta
Asya Türk mezar tipleri olan oda tarzı, yeraltı mezarları
da bulunduğu biliniyor. Mezarlığa bakan Emir Bayındır
Kümbeti, Akkoyunlu soyundan Melik Bayındır’ın anısına
yapılmış ve Türk türbe mimarisinin en güzel örneklerinden. 13. yüzyılın ikinci yarısından Ulu Kümbet’in kubbesi,
etekten itibaren yarıya kadar Ahlat’a özgü, koyu kahverengi taşla örülü, üst kısım mermerle kaplı. Alt kattaki cenazelik bölümüne sonradan eklenen merdivenlerle iniliyor.
Ahlat’ın Selçuklu dönemi seramikleri ile Urartu ve Bizans
dönemine ait eserlerin sergilendiği bir de müzesi var.

dren, grandfathers and some important people that lost
their lives in the big earthquake near Ahlat towards the
end of the 13th century are buried, is considered to be
the world's largest Turkish-Islamic Cemetery. Another
name of Ahlat in the UNESCO's World Cultural Heritage
List is the Meydan Cemetery. Ahlat, known as the "deed
of Anatolia", is also one of the three "Kubbet-ül İslam"
(Domes of Islam) in the world. Studies conducted found
more than 8 thousand graves here, 1500 of which were
qualified. In addition to the cist graves at the Ahlat Selcuklu Meydan Cemetery, it is known that there is also room
style, seen in Central Asian Turkish underground tombs.
The Emir Bayındır Kumbeti, overlooking the graveyard,
was built in memory of Melik Bayindir of Akkoyunlu root
and is one of the best examples of Turkish tomb architecture. From the second half of the 13th century, the dome of
Ulu Kumbet is covered with a dark brown stone unique to
Ahlat, with an upper part, covered with marble. The lower part of the funeral section can be reached through the
stairs. There is also a museum where the ceramics of the
Seljuk period and the artifacts of Urartian and Byzantine
periods are exhibited.

Süphan Dağı’na Yaslanmak
Van Gölü’nün kuzeyinde, Ahlat’ın 25 km kuzeydoğusunda, sırtını Süphan Dağı’na (4434 metre) dayamış Adilcevaz, M.Ö. 2 bin yıllarında Uratular’ın yerleşim merkeziydi.
Adilcevaz’a 6 km mesafede, 2200 metre yükseklikteki Kef
Kalesi civarında Urartular’ın izlerine rastlanıyor. İlk anda
gölün kıyısındaki zengin topraklara kurulmuş bir Selçuklu
kalesi ve Türkiye’nin üçüncü en yüksek dağı olan volkanik Süphan Dağı dikkat çekiyor. Selçuklu Sultanı Tuğrul
Bey tarafından, koyu kahverengi volkanik taşlarla yaptırılan, 11. yüzyıla ait Tuğrul Bey Camii, Ahlat- Adilcevaz
yolu üzerinde, gölün kıyısında. Yine kıyıda, 16. yüzyılda
Zal Paşa tarafından yaptırılan, 12 kubbeli Zal Paşa Camii
var. Bitlis yöresindeki en kaliteli ceviz Adilcevaz’da yetişiyor. Büyük taneli, lezzetli Adilcevaz cevizi için hasat mevsiminde şenlikler düzenleniyor. Adilcevaz’dan Tatvan’a
dönüp, Van Gölü’nün güney kıyısından, Gevaş üzerinden,
Van’a ulaşmak için 205 km kat etmek gerekiyor.

Leaning to Mount Suphan
Adilcevaz, on the north of Lake Van, 25 km northeast of
Ahlat, which has its back leaning against Mount Süphan
(4434 meters) used to be the settlement center of Uratus
2000 BC. There are traces of Urartians around Kef Castle
at an altitude of 2200 meters, 6 km from Adilcevaz. Seljuk
castle located on the rich area just on the lake shore and
volcanic Mountain Süphan, the third highest mountain in
Turkey draw attention at first sight. Tuğrul Bey Mosque,
built by the Seljuk Sultan Tuğrul Bey in the 11th century
with dark brown volcanic stones, is on the Ahlat-Adilcevaz
road, on the shore of the lake. Again on the shore, there
is the 12-domed Zal Pasha Mosque built by Zal Pasha in
the 16th century. The best quality walnut in Bitlis region
grows in Adilcevaz. Festivities are held during the harvest
season for the big-grained, delicious Adilcevaz walnut. It is
necessary to travel 205 km from the southern shore of Lake
Van, passing through Gevaş to reach Van by returning to
Tatvan from Adilcevaz.
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21. YÜZYIL SEYYAHI:

İLBER ORTAYLI
21ST CENTURY TRAVELER:

İLBER ORTAYLI
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RÖPORTAJ–INTERVIEW: VAHİT UYSAL
FOTOĞRAF–PHOTOGRAPH: MEHMET TURGUT

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, engin
bilgisini paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Bugüne dek yazdığı
onlarca kitapla yalnızca medeniyetin beşiği Doğu’nun tarihteki izlerini
sürmedi; bir modern zaman seyyahı olarak gezip gördüğü pek çok ülke ve
kültürü tanımamıza yardım etti.
Ekim ayı itibariyle Kültür Bakanlığı danışmanlığı görevini üstlenen
İlber Ortaylı ile buluşarak seyahat ve kitapların doğru bilgi edinme hususundaki rolünü ve 'gitmeden olmaz' dediği rotaları konuştuk.
One of Turkey’s most prominent historians, Prof. Dr. İlber Ortaylı has
never held back his profound knowledge. With tens of books he wrote
until today, Ortaylı not only followed the traces of the East, the cradle of
civilizations, but also helped us learn about several countries and cultures
he visited as a modern time traveler.
We got together with İlber Ortaylı, who was appointed as advisor to the
Ministry of Culture as of October, and talked about the role of travelling
and books in the acquirement of right knowledge and the routes that he
considers as 'must-sees'.
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Derinlemesine inceleyebileceğim, uzun süre kalabileceğim, tekrar
tekrar gidebileceğim yerlere gidiyorum.
I travel to places where I can analyze
deeply, stay for a long time, and re-visit time and time again.
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Bilginizin kaynağı olarak bir oran verecek olsak; yüzde kaçını
okuyarak, yüzde kaçını gezerek ve dinleyerek elde ettiniz?
Yüzde kaçını demeyelim de, bana göre okumak çok önemli bir şeydir. Merak ederek okumalı. Okumanın tekniği çok
önemlidir. Bir kere kesinlikle ansiklopedi, lügat kullanacaksınız. Teknolojiye ulaştım deyip cebinden telefonu çıkartarak kullanmak çok yanlış. Lügat ve ansiklopedi kullanırken
üstüne vazife olmayan bilgilerle de karşılaşırsın. Resimlere
rastlayıp yeni şeyler öğrenirsin. Ama bu iş gençken yapılmalıdır. Tabii ki mukayeseli okuyacaksın. Konuyla ilgili başka kitaplara da bakacaksın. Öncelikle okuyacaksınız, sonra
gezmek çok önemli; gezerken anlamak için okumak gerekli,
okumak için de gezmek gerekli. Yani körü körüne kitaplardan tarih, coğrafya, deniz, kara öğrenilmez. Dinlemeye
gelince; öncelikle doğru dürüst insanlarla ahbap olunmalı,
özellikle kendi yaşının üstündekilerle. Daha bilgili insanlarla konuşmak, görüşmek, edepli olmak, münakaşadan kaçınmak gerekir. Bizde, örneğin bir dergâhta verilen dinleme
adabı maalesef yok olmuş durumda. Hep bir ağızdan konuşuluyor veya herkes her şeyi biliyor.
Konferans batı medeniyetinin vazgeçilmez bir faaliyetidir. Türkiye’de ise öyle değil. Biz Türkler konferans diye
dergâh ayini gibi kendi fikirlerini tekrarlayan şeyleri severiz. Türkiye’de konferans konularının çok azında bilgi verilir.
Kitabınızın önsözünde "Dil, tarih ve coğrafya; bu üç dal olmadan
beşeriyetin macerasını kavramak mümkün değildir. Gezilerimiz sırasında bir ülkede asıl dikkat etmemiz gereken alan beşeri coğrafya
ve tarihtir" diyorsunuz. Bu ilişkiyi biraz açar mısınız?
Beşeri coğrafya çok ciddi bir sorun. Önemli üniversitelerde hocalık yaptım. Oradaki çocuklar bile harita bilmiyor.
Bu nedenle ara imtihanı mutlaka haritadan yaparım. Hatta
gezmiş oldukları yerlerin haritasını bile bilmiyorlar. Harita
kullanmamak çok kötüdür. Kendi ülkemizin haritasını çizmekten bihaber olana bile rastladım. Gezdiği yerdeki dinlerin dağılımı, etnik grupları… Hiçbir şey bilmeden geziyorlar.
Seyyah İlber Ortaylı olarak ilk kez göreceğiniz bir yere gidecekseniz
nasıl bir hazırlık yaparsınız?
Gideceğim yerlerin az çok lisanını bilmeye dikkat ederim. Bazısını bilmem mümkün değildir. Mesela Mağrip’e
çok rahat gidiyorum, çünkü Fransızca geçerli bir lisan. Mısır’a gittiğiniz zaman her lisan geçerli ama maalesef akıcı
bir Arapçam olmadığı için rahatsız oluyorum. Ama okumayı
becerdiğim için; en azından sokak adını veya bir kitabeyi
okuyabildiğim için oradan bir kazancım var. İran’da çok
rahatım. Çin’e gitmem, ilgim yok. Çince de bilmiyorum,
okuyamıyorum da. Ama Xinjiang’a (Sincan Uygur Özerk
Bölgesi) gitmek isterim. Oraya da gidemiyorsunuz çünkü
yasak. Kürşat Tüzmen ticaret bakanıyken böyle bir geziyi
kaçırdım… Yani anlayamayacağım, nüfuz edemeyeceğim bir
yere gitmek istemiyorum. Latin Amerika’ya gitsem sıkıntım
olmaz. Kuzey Hindistan’ı tercih ediyorum; bize yakın kültür.
Ama güneyini de merak etmiyor değilim. Derinlemesine inceleyebileceğim, uzun süre kalabileceğim, tekrar tekrar gidebileceğim yerlere gidiyorum.
Tamamen doğa güzelliği olan fakat tarihi bir özelliği olmayan
bir yere gitmek ister misiniz?
Eskiden olsa asla gitmezdim ama şimdi yaşlandığımdan
olsa gerek, gidebilirim. Dünya aşırı kirlendiği için doğa güzelliği isteniyor artık. Ama her şeye rağmen, oralara gidip
otla böceğin arasında ömrümü geçireyim diye bir huyum
yok.

If we were to rate the source of your knowledge, what percentage
of it did you acquire through reading versus through traveling and
listening?
Let’s not give any percentage, but say that reading is
something really important. One should read with curiosity.
The method of reading is critical. You should certainly use
encyclopedias and dictionaries. Just because you have access to technology, using the cell phone instead is a big
mistake. While using encyclopedias and dictionaries, you
run into information that you aren’t looking up and pictures
that teach you new things. But, you should do it when you
are young. Of course, you will read comparatively, checking
other related books about a certain topic. First, you will
read. Then, travelling is really important. You should read
to understand where you are visiting and you should travel
to read. It isn’t possible to learn history, geography, seas, and
lands, etc. only from books. As for listening, first of all one
should become friends with decent people, especially with
those who are older. It is necessary to talk to and meet more
knowledgeable people, to be polite with them and to avoid
any controversy. Unfortunately, the manners of listening that
is thought in a dervish lodge has disappeared in our culture.
Everyone talks at the same time or knows everything.
The conference is an essential activity of the Western
culture, while it isn’t as essential in Turkey. As Turks, we like
things repeating the same ideas in conferences, as in dervish
lodge rituals. I observe that very few conferences in Turkey
present information about their subject.
In the preface of your book, you write that "Language, history
and geography: without these three branches, it is impossible to
comprehend the adventures of humankind. While travelling, we
should pay attention to human geography and history." Can you
explain this a little?
Human geography is a serious issue. I have served as
a professor at prominent universities and, even there,
students aren’t familiar with maps. Therefore, I always ask
questions about maps in mid-term exams. They don’t even
know the maps of the places they visited. Not using maps
is really awful. I have even seen people who can’t draw the
map of Turkey. They travel around without being aware of
the distribution of religions, ethnic groups, etc. They travel
around without any knowledge.
If you plan to visit a place for the first time as Traveller İlber
Ortaylı, how will you get prepared?
It is important for me to speak more or less the language
of that place. There are some languages that are impossible
for me to speak. For example, I travel to the Maghreb
because French is a widely-spoken language there. If you
visit Egypt, you see that every language is spoken there, but
I feel uncomfortable not speaking frequently in Arabic. Still,
I have the chance to read street names or inscriptions at
least. I feel really comfortable in Iran. I don’t travel to China
because of my lack of interest. I don’t speak or read Chinese
either. But I would like to visit Xinjiang (Xinjiang Uyghur
Autonomous Region), which is not allowed to visit. I missed
the opportunity to visit the region when Kürşat Tüzmen
served as the Minister of Commerce. What I mean is that
I don’t like to visit a place that I can’t penetrate. I would be
fine if I went to Latin America. I prefer North India that has
a similar culture. I am also curious about South India. I travel
to places where I can analyze deeply, stay for a longtime,
re-visit time and time again.
Would you like to have a trip to somewhere that has natural
beauty but lacks historic features?
I used to prefer not to have such a trip. But now that I am
old, I could go. We want natural beauty because the world is
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Registan Meydanı'na baktığınızda İslam öncesi ve İslam sonrası
tarihini, Rusların son devrini, hepsini tahayyül edebilirsiniz.
Bunları biliyorsan hayal edersin, bilmiyorsan bakar gelirsin.
When looking at the Registan Square, you can imagine its
pre-Islamic and post-Islamic history and the last era of the Russians.
If you know about these topics, you can imagine them;
otherwise, you simply look and pass by them.
THE VOICE OF TRAVEL

Herhangi bir seyahatten öğretici, tarihi ve kültürel birikim sağlayacak bir kazanım edinmek mümkün mü? Bunun bir formülü var
mı? Yani iş gezisi de olsa o seyahatin etinden, sütünden, postundan
faydalanmak mümkün mü?
Mümkündür. Formülü vakit ayırmak, dikkatli gezmek
ve para cimrisi olmamaktır. İş seyahatinde, arada bakayım
şeklinde olmaz. Doktorların yaptığı tıp kongreleri gezisinden bir şey çıkmaz. Bir kez Hacettepe’den bir dostum beni
Floransa’ya bir tıp kongresine davet etti. Tıp tarihi konuştum. Akşam yemek yiyoruz, yanımdaki kişi, "Sen bu yemeği yiyemezsin, değil mi? Domuz var yemekte çünkü" dedi.
"Vallahi ben yerim veya yemem ama pek şık bir şey değil bu.
Müslümanların olduğu bir yemekte domuz yemeği koymak,
beynelmilel bir kongrede. Ayrıca senin bunu sorman da acayip, benim yemeğimi mi yemek istiyorsun? İstersen verebilirim," dedim. Sonra öğrendim ki adam İsviçreli. Mutlaka
iyi bir hekimdir ama entelektüel tavrı, duruşu olmayan bir
cahildi. Şimdi bu tarz kişilerle ne gezeceksin? Bir yerde üç
gün kongre yapıp ardından yarım gün de onlarla gezeceksin,
Allah vermesin!
Soyadınızı aldığınız Ortay’la ilgili bilgi verir misiniz?
Ortay’a gittim. Harabe köylerdendir. Stalin devrinde harabe hale getirilmiş birkaç tane köy vardır. Bu da onlardan
birisi. Süleyman Hayri Bolay hocayla gitmiştik. Sağ olsun,
yanık, güzel bir sesi var, bir ezan okudu. Ondan sonra Yasin
okudu. Ama köy bomboştu, ot bitmişti üstünde.
"Bursa’nın mimarisini anlamak için, Tebriz’den gelen ustaların ve
Tebriz’in 15. yüzyıl eserlerini iyi tanımak gerekir" diyorsunuz. A
 yrıca
Saraybosna için de Bursa yakıştırmaları var. Nedir bu Bursa’nın
durumu?
Bursa’yı inşa edenler Tebrizlilerdir. Yeşil Camii filan.
Hatta siyaset bile vardır. Abdulbaki Gölpınarlı ortaya çıkardı. Çinilerden birisinde 2. Murad’ı tenkid eden bir yazıyı usta inşa ederken yazmış. Tebriz ekolü Bursa için çok
önemlidir. Bursalılar bunun farkında değiller.
"Semerkand’daki Registan Meydanı’ndaki medreselerin karşısında bir gece hayal kurmak, hayat boyunca unutulmayacak anlardandır," diyorsunuz. Neyi hayal etmek lazım orada?
Bir gece değil, üç gece bile oturulur. Her şeyi hayal edebilirsiniz orada. Üç tane Timur Devri medresesini görürsünüz. Meydana baktığınızda İslam öncesi ve İslam sonrası tarihini, Rusların son devrini, hepsini tahayyül edebilirsiniz.
Bunları biliyorsan hayal edersin, bilmiyorsan bakar gelirsin.
Osmanlı’ya bilinen 28 sadrazamı hediye eden Arnavutluk’un
özelliği nedir?
Çok enteresan, değil mi? Demek ki Arnavutlar herkese
hizmet edebilmişler. Hıristiyan Arnavutlar var, Müslümanları da var, ama bizdekiler Hıristiyan olanlardır. Tanzimat
Dönemi’nin en aydın adamları oralıdır. Mesela Avlonyalı
Ferid Paşa, Şemseddin Sami. Eski Yunanca, İtalyancayla
başlıyorlar. Fransızca, Farsça, Arapça falan. Son derece aydın, bilgili, müthiş adamlar.
Tuna nehrindeki kaleleri mutlaka görmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu söylerken de övünmek için değil, Tuna Nehri çağdaş Türk tarihinin akıp geçtiği bir podyumdur diyorsunuz. Bunu
biraz açabilir miyiz?
Sırbistan’da Sava’nın ve Tuna’nın kalelerini gördüm,
Tuna boyunca Osmanlı kaleleri devam ediyor. Sırp Krallığı’ndan, hatta Bizans’tan kalanlar bile var. Nehrin kıyısının
yanı sıra civarında da var. Hepsini saymak mümkün değil.

extremely contaminated now. Despite everything, I wouldn't
insist to spend my life among plants and insects.

Is it possible to obtain informative, cultural and historical
k nowledge from any kind of travel? Is there a formula? Even when it
is a business trip, can we make use of it in every aspect?
It is possible. The formula is to spare time and to travel around carefully, and not be a penny pincher. During a
business trip, you can’t just visit places rapidly. For example,
you can’t do much on medical congress trips. Once, a friend
of mine from Hacettepe University invited me to a medical
congress held in Florence. I gave a speech about medical
history there. One night we were having dinner and the person sitting next to me said, "You can’t eat this food, right?
Because it has pork inside." I answered, "Well, I will eat it
or not. It is not very nice to add pork in the menu during an
international congress with Muslim participants. It is also
funny that you ask about it. Is it because you want my food?
You can have it if you want." Later I found out that he was
Swiss. He must be a good physician but ignorant, lacking
intellectual attitude. How can you travel around with such
people? Attending a congress for three days in a country and
then visiting places with them half day? God forbid.
Can you give us information about Ortay, where your surname
comes from?
I visited Ortay. During the Stalin era, some villages were
ruined and it is one of them. I went there with Professor
Süleyman Hayri Bolay. He recited the azan with his nice
touching voice there. He also read the sura called Yaseen
from the Quran. But the entire village was empty.
You state, "It is necessary to know about the works by the craftsmen from Tabriz and the monuments of Tabriz 15th century in order
to understand the architecture of Bursa." Besides, Sarajevo is also
associated with Bursa. What is it about Bursa?
People from Tabriz built Bursa, including Green Mosque.
As Abdulbaki Gölpınarlı revealed, politics was even involved.
The craftsman wrote a statement criticizing Murad II on one
of the tiles. The Tabriz ecole is really important for Bursa,
and people living there are not aware of it.
"You write, "It is one of the unforgettable moments to dream
during one night facing the madrasas in Registan Square in
Samarkand." What should we dream about there?
You can sit there three nights even, not only one night.
It is possible to dream about anything there. You see three
madrasas from the era of Timur. When looking at the square,
you can imagine its pre-Islamic and post-Islamic history and
the last era of the Russians. If you know about these topics,
you can imagine them; otherwise, you simply look and pass
them by.
What is special about Albania that gave 28 grand viziers to the
Ottomans?
Very interesting, isn’t it? It means Albanians could serve
all. There are Christian Albanians and Muslim Albanians.
We had the Christian ones. The most educated people
during the Tanzimat Reform era were from Albania. Ferid
Pasha from Vlora and Şemseddin Sami are two examples.
They first learned to speak Ancient Greek and Italian and
continued with French, Persian, and Arabic, etc. They were
highly intellectual and well-educated people.
You state the castles in the Danube River are a must see. And
you add, without bragging about it, that it is because The Danube
River is a podium where the modern Turkish history floats. What did
you mean?
I visited the castles of the Sava and Danube in Serbia. Along
SÖYLEŞİ | INTERVIEW

53

54

Tuna gezisi çok önemlidir ve mutlaka yapılması gerekir.
On gününü buna ayıracaksın.
Travelling to the Danube River is important and it is a must see.
You should spend ten days here.

THE VOICE OF TRAVEL

Tuna gezisi çok önemlidir ve mutlaka yapılması gerekir. On
gününü buna ayıracaksın. Tuna, Almanya’da Kara Ormanlar’dan doğar ama doğduğu yerde çocuklar kâğıttan kayık
yüzdürürler. Asıl Avusturya’da başlar. Macaristan, Sırbistan,
Bulgaristan, Romanya diye gider. Demirkapı diye bir ada
vardı, unutulmuştu; Türk mü Romen mi diye... Romenler
efendi milletti, müdahale etmediler ama sonra baraj yapılınca su altında kaldı, mesele halloldu. Tuna’yı görmek
zorundasınız, her köşesi bir tarihtir. Şimdilerde bizimkiler
nehir gezilerine katılıyorlar; Ren, Ron filan. Ama öncelikle
Tuna’yı gezmeliler; Budapeşte’den, Viyana’dan, Belgrad’dan
geçerek.
Habsburglar hakkında kitabınızda ilginç bir bilgi var: Evlenerek
imparatorluk kurmuşlar, savaşarak değil…
Evet. Avrupalıların kültürel yapıları ve stratejik uyumluluk meseleleri bu tarz bir işi yapmaya yatkındır. Avrupa bir
birlik aslında. Mesela Maximilian’ın oğlu Güzel Philippe,
Isabel’in kızı Jeanne ile evlendiği vakit yapı buna müsaitti. İspanya Katolik’ti, Avusturya ise uzakta ve henüz fakir
bir yerdi. Bir Burgondiya’yı almışlardı, Belçika topraklarını yani, onlara bir şans veriyor. Yani diyor ki, Kral burada
oturacağına göre, ki Philippe orada oturuyordu, bu iş iyidir.
Ondan sonra sıra onun oğluna gelince, Charles’a yani, Avrupa’nın önemi artmış o zaman. İspanyollar bazı şartlar koşuyorlar. Birincisi İspanyolca öğreneceksin, ikincisi hiç maden
(gümüş ve altın) çıkarmayacaksın diyorlar. Avrupa’nın diğer
köşelerine buranın parası, madenleri gitmeyecek diyorlar.
Maalesef ikinci isteğe çok riayet etmedi. İlk isteği fazlasıyla
yerine getirdi ve şu meşhur lafını söyledi: "Allah’la İspanyolca konuşulur, dostlarla Fransızca, kadınlarla İtalyanca ve
atlarla Almanca."
Yunanistan’ın bizden bağımsızlığını kazanmasından sonra Alman bir prensin gelip ülkelerini yönetmesi hadisesi var. Bu konu
tuhaf değil mi?
Maalesef Yunanlılar diaspora revolüsyonerleri mantığıyla hareket ettiler. Yunan kurtuluş kavgasının bayrağı, İtalyan
renkleriydi. Cumhuriyetçiydiler, ilk önce bir cumhurbaşkanı geldi: Yannis Kapodistrias. Maalesef onun sosyal reformlarını benimseyemediler. Zaten çok fakirlerdi. Sonra Avrupa
müdahale etti. Büyük hanedanlardan birisi gelmesin diye
karar verdiler. Habsburg, Britanya Hanedanı, Romanovlar
falan gelemedi. Osmanlı da yok haliyle. Bavyeralı Otto’yu
getirdiler, geldi ve gitti. Ardından Danimarka Hanedanı
geldi. Çok ayıp bir şeydi Yunanlılar için. Halkın gerçek talepleri ile örtüşmeyen bir durumdu. Mesela Bavyeralı Otto
çok iyi Yunanca bilirdi. Eline kalemi alır, bakan layihalarını
düzeltirdi. Bavyera’dan kendi askerlerini getirdi. Yunan askerlerini küçümsedi. Askeri sınıf, mesela General Kolokotronis ve kurmaylar çok kızdılar ve isyanı da onlar çıkardı.
1830’larda da gitti. Diğer büyük facia ise ‘Yunanistan’ın başkenti Atina olmalıdır’ deyip Nafplion(Anabolu)’dan taşınılmasıdır. İlk başta bir kütüphane, bir üniversite, parlamento
(bugünkü parlamento) sarayını yaptı, bir cadde açtı. Paralar
getiriyor. Ama şimdiki Atina’yı görseler kesinlikle taşınma
işini yapmazlardı. Çünkü hava kirliliğinden Parthenon dökülüyor. Başka bir yerde olsaydı başkent, Atina da korunmuş
olurdu.
Müzelerle ilgili "Büyük müzelerin dünya tarihindeki rolü, insanlığın tarihini kendi malzemelerine göre yorumlamaları ve kafalarımızı
ona göre şekillendirmeleridir. O yüzden İran, Mısır ve Türkiye’deki
müzeler, iyi incelenip değerlendirildikleri takdirde cihan tarihinin
yorumlarını değiştireceklerdir," diyorsunuz. Müzeler genel mana-

the coast of the Danube River, the Ottoman castles were
built. There are even those remaining from the Kingdom of
Serbia and Byzantines. There are other ones near the river
as well. It is not possible to count them all. Travelling to the
Danube River is important and it is a must see. You should
spend ten days here. The River is born in Black Forests in
Germany, but children there make paper ships to float on
the water. Essentially its starting point is Austria, followed
by Hungary, Serbia, Bulgaria, and Romania. There was an
island called Iron Gate and it was forgotten if it was Turkish
or Roman. Romanians were decent people and avoided any
interference. But when the dam was built, the island was
submerged and the issue was resolved. You have to see the
Danube River that is full of history. Now some people join
river tours for The Rhine and The Rhône. The Danube River
should be the first one to see, passing through Budapest, Vienna and Belgrad.
There is interesting information about the Habsburg, stating that
they founded an empire by getting married instead of fighting...
Yes. The cultural structure and strategic conformity
issues of Europeans are eligible to do such a thing. Europe
is a union. For example, Maximilian’s son Philipp the Fair
married Isabella’s daughter Joanna, the structure allowed
it. Spain was Catholic, while Austria was poor and situated
far away. They only occupied Burgondia or Belgium lands,
and a chance was given. If the King was to live here, where
Philipp lived, it must have been fine. Then, during the reign
of his son Charles, the importance of Europe increased.
The Spanish imposed two conditions: the requirement of
speaking Spanish, and not extracting mine (silver and gold).
They requested not sending the local money or mine to other
parts of Europe. Unfortunately, he didn’t meet the second
requirement. The first one was met more than enough and
Charles said, "I speak Spanish to God, Italian to women,
French to men, and German to horses."
After Greece gained independence from the Ottoman Empire, a
German prince ruled the country. Isn’t it strange?
Unfortunately, Greeks acted based on the mindset of
diaspora revolutionists. The flag for the Greek salvation
fight had the Italian colors. They were republicans and the
president was assigned: Yannis Kapodistrias. Unluckily, they
could not adopt his social reforms. They were very poor and
Europe intervened. It was decided not to assign anyone from
dynasties; therefore, the Habsburgs, British Dynasty, or the
Romanovs could not be assigned. The Ottomans were not
there either. They brought Otto of Bavaria and he came and
left. Then, the Danish Dynasty arrived, which was a shame for
Greeks as it didn’t correspond to the people’s real demands.
For example, Otto of Bavaria spoke Greek very fluently. He
would take a pen and correct the supplemental bills of the
Ministers, and he brought his soldiers from Bavaria and underestimated Greek soldiers. General Kolokotronis and other officers were frustrated enough to start a riot. In the 1830s,
Otto left the country. Another great disaster is the fact that
the capital was moved from Nafplion to Athens. First, a library, university and –today’s- parliament palaces were built,
and a street was opened. But, if they had seen today’s Athens,
they would have never moved it, because Parthenon is being
destroyed due to air pollution. If the capital was elsewhere,
Athens could have been protected.
About the museums, you state, "The role of great museums in
the world history is to interpret the human history based on their
materials and to shape our minds accordingly. Therefore, if the
museums in Iran, Egypt and Turkey are examined and assessed
in detail, they can change the interpretations of world history."
Museums are generally regarded as places which display clues
SÖYLEŞİ | INTERVIEW

55

56

da geçmiş asırlarda yaşananlara dair ipuçlarının sergilendiği ve
ziyaret esnasında da bunlara şahit olunan yerler olarak algılanır.
Ekseriyetle de bunun ötesine geçilmez. Oysa siz çok iddialı bir yaklaşımda bulunuyorsunuz. Bunu açabilir misiniz lütfen?
Müzelerin hem derleyici toplayıcı, hem de saptırıcı rolü
vardır. Müzelerde manipülasyon ustalıkla olur. Saptırıcı
teşhirler koyup, saptırıcı izahatlar verirsin. Mesela Danimarka’da müzeyi gezerken Palin Celsius denilen eski metni
kazıyıp üzerine bir daha yazarlar. Kazıdıkları şey de siluet
halinde kalır, okuyabilirsiniz. "Bu hangi Arapça eser?" dedim, görevli cevap vermedi. Ben Müslümanım ve Kur’an-ı
Kerim zannedeceğim diye düşündü belki. Mesela Artuklulardan çaldıkları kapı tokmağını göstermiyorlar. Amerikan
müzeleri büyük ölçüde hırsızlık mal alırlar. Depoda saklarlar. Göstermezler millete. Neşriyata da koymazlar. Smithsonian Müzesi hariçtir. Dürüst bir müzedir. Hırsızlık mal
almazlar, neşriyatları da güzeldir. İran’ın müzeleri çok güzeldir. Bir tanesinin müdürü de Kürt’tü. Çok kültürlü, eşine
az rastlanır bir beyefendiydi. Bizimkilerin o seviyeye erişmesi için elli fırın ekmek yemeleri gerekir.
Biz ülkemizde müzeyi kullanmayı bilmeyiz. Türk tarihçileri müze kullanmaz. Ben de gençliğimde rehberlik yaparken müzeleri, abideleri iyi kullandığımı zannediyordum.
Bir süre sonra yetersiz olduğumu öğrendim. Topkapı Müzesi’nin müdürü olmam, Topkapı tarihini okumuş olmama
rağmen oradaki malzemeyi kullanmam ve bilmem, ayrıca onu tarihe daha iyi uygulamam bakımından çok faydalı
oldu. Bilhassa orada benim selefim Dr. Filiz Çağman’ı çok
takdirle anıyorum. Topkapı Müzesi'ni ve tarihi çok iyi bilen bir arkadaşımızdır. Topkapı müze müdürlüğü bana diğer
müzelerle teması sağladı. Önemli şeyler yaptığımı zannediyorum. Müze müdürüyken en önemli arkadaşlarımdan biri
Vatikan Müzeleri müdürü Buranelli’ydi. Laokoon abidesinin bulunuşunun 500. yılı nedeniyle orada bir seminer de
yaptık. Kopya çıkmıştı hatırlarsanız. Ama Roma kopyası çok
başarılıydı. Moskova’yla temasım oldu. Kahire Müzesi’ni
Roma’da tanıdım. İran ve Japonya’yla temasım oldu. Bence
Japonlar müzeciliği iyi biliyorlar. Japon kültürünü tanımayan bir insan müzelerini gezdiği zaman gayet iyi fikir sahibi
olabiliyor.

about experiences in the previous centuries and which are visited to
testify such clues. Mostly, it is the case. But your statement is bold.
Could you expand on that?
Museums have the roles both of clarifying and misguiding.
Manipulation in museums is executed with mastery. It is
possible to place misguiding displays and give misguiding
explanations. For example, at a museum in Denmark, they
stretched an ancient text called Palin Celsius and rewrote
something on it. The silhouette is still visible. I asked the
officer, "Which Arabic work is it?" and he didn’t answer.
Maybe he thought I would mistake it for the Holy Qur'an as a
Muslim. For example, they don’t show the door handles stolen from the Artuqids. The museums in the USA mostly purchase goods that were stolen and keep them in storage. They
don’t display such goods to people or put in publications.
Smithsonian Museum is an exception. Being an honest
museum, they don’t take stolen goods and their publications
are good. Iran has beautiful museums. One of the managers
was a multicultural and unique Kurdish man. Turkey has a
long way to go to reach that level.
In our country, we don’t know how to use museums and
Turkish historians never use museums. When I was young
and working as a guide, I thought I used museums and
monuments efficiently. Soon later I figured out that I was
not sufficient. Although I was assigned as the manager of
the Topkapı Palace and studied the history of the palace, the
experience of using and knowing the materials there, as well
as applying them to history, helped in many ways. I always
appreciate Dr. Filiz Çağman, my predecessor who knows the
Topkapı museum and its history very well. Due to being the
manager at the Topkapı Museum, I had the opportunity to
contact other museums. I believe I undertook significant
tasks. During my duty, one of the most important friends
was the manager of Vatican Museums, Buranelli. Him and
I had a seminar there due to the 500th year celebration of
the discovery of the Laocoon Monument. It came out that
it was a copy, if you remember. But the copy in Rome was
really successful. I contacted Moscow. I became familiar
with the Cairo Museum in Rome. I had a connection with
Iran and Japan. I think the Japanese know museology very
well. If someone unfamiliar with Japanese culture visits their
museums, they can have a pretty good idea about it.

Rus coğrafyasında sizi etkileyen yerler nelerdir?
Rusya bitmez, her yeri güzeldir ama çok yorucu ve keçiboynuzu bir memlekettir. Gidersin gidersin, orman; gidersin gidersin, step. Gidersin gidersin, Moskova, Leningrad.
Sonra Volga boyu. Gene en enteresanı Volga boyudur. O da
küçük küçük şehirlerdir. Ukrayna da öyledir. Karadeniz’de
daha çok güzel yer var. En güzeli Orta Asya’dır. Eski Rusya
İmparatorluğu. Fakat hiçbir yer Türkiye gibi olamaz. Çok
bereketli, çok yığıntılı bir yer. Onun için de definecilik milli
spordur. Ülkeyi mahvederler.

Where in Russian geography impresses you the most?
Russia has no boundaries. Its every corner is beautiful,
but it is a tiring country. You walk miles only to see more
forests and more steppes. Then, Moscow and Leningrad.
You reach the Volga River, which is the most interesting
because of the small cities along its streams. Ukraine is the
same. The Black Sea has more beautiful places, but the best
are in Central Asia. The old Russian Empire. Still, Turkey is
unique, very fertile, and full of remains. That’s why treasure
hunting is a national sport. They ruin the country.

Seyahatle ilgili önereceğiniz kitap var mı?
Seyahatnamelerin hepsi güzeldir. Her eve lazım. Yeni
pek çok kitap var. Eskilerden Goethe’nin seyahatnamesi
güzeldir. Felsefe, tarih ve coğrafya içerir. Reşat Ekrem Koçu’nun Evliya Çelebi Seyahatnamesi güzeldir. Benim seyahatnamem de var ama seyahat rehberi gibi değildir.

Do you recommend any books on travelling?
All travel books are nice to read. Each house should
have one. There are many newly published books. From old
sources, the Goethe’s travel book is a good one, including
philosophy, history and geography. I also like "Evliya Çelebi’s
Book of Travels" by Reşat Ekrem Koç. I have a travel book
too, but it is not like a travel guidebook.

Eski Zaman Seyahatnamesi ile İlber Ortaylı Seyahatnamesi kitaplarınız arasındaki fark nedir?
Farklı farklı şehirler ve ülkeler var veya aynı ülkeye iki
farklı zamandan bakış var. Üçüncüsü de çıkacak. O da gene
aynı ülkelerin farklı zamanları veya değişik ülkeler olabilir.

What is the difference between "Book of Travels in Old World" and
"İlber Ortaylı’s Travel Book"?
There many various cities and countries or two different
time perspectives regarding the same country. A third book
will be published soon.
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İLBER ORTAYLI SEYAHATNAMESI |
İLBER ORTAYLI’S TRAVEL BOOK
Yazar | Author: Prof. Dr. İLBER ORTAYLI
Yayınevi | Publisher: KRONİK KİTAP

"Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Güney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki İran ve Hindistan,
güneyindeki Suriye, Filistin ve Mezopotamya'nın
yanı sıra Balkanları ve Akdeniz ülkelerini anlamak
da kaçınılmazdır."
-İlber OrtaylıÇok gezen mi daha iyi bilir, yoksa çok okuyan mı? Peki ya
bir yandan okurken diğer yandan da gezme imkânı bulanlar?
İlber Ortaylı’ya eşlik etmek isterseniz bu kitap tam size göre…
İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük bir ismi değil
aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen

57

bir "seyyah". Çıktığı sayısız yolculuktan en önemli notları aktaran İlber Ortaylı’nın anlatım gücüyle gezeceğimiz coğrafyalar şöyle: Suriye, Ürdün, İsrail, İran, Azerbaycan, Rusya, Kırım, Özbekistan, Tuna, Bosna, Makedonya, Arnavutluk,
Sırbistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Romanya, Eski Avusturya, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Litvanya,
Estonya, İsveç, Hindistan, Japonya ve Singapur.

"In order to learn an important geography and history like Turkey, it is inevitable to understand South Russia and the Caucasus to its north, Iran and India to the east, Syria, Palestine and
Mesopotamia to the south as well as the Balkans and the Mediterranean countries."
-İlber OrtaylıIs it he that travels far or he that reads a lot who knows more? What about those who read a lot while traveling far?
If you wish to accompany İlber Ortaylı, "İlber Ortaylı Seyahatnamesi" (İlber Ortaylı’s Travel Book) is just for you…

İlber Ortaylı is not only an important figure for our historiography, but also a globetrotter travelling from Central
Asia to Europe, to Caucasians to Middle East with a small suitcase and guide books for 50 years. With İlber Ortaylı’s
eloquence narrating the most critical notes taken down during his numerous journeys, you will travel several
geographies including Syria, Jordan, Iran, Azerbaijan, Russia, Crimea, Uzbekistan, Danube, Bosnia, Macedonia,
Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, Hungary, Romania, Old Austria, Greece, Italy, Malta, Spain, Portugal, Estonia,
Sweden, India, Japan, and Singapore.
SÖYLEŞİ | INTERVIEW
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Yeni Kazıların Bulguları Işığında
Anadolu'da Uygarlığın Doğuşu
ve

GÖBEKLİTEPE
and
The Birth of Civilization in Anatolia
in the Light of the Findings of New Excavations
Prof. Dr. Klaus Schmidt (1953-2014) Anısına
In memory of Prof. Dr. Klaus Schmidt (1953-2014)

YAZI–ARTICLE: NEZIH BAŞGELEN
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Klaus Schmidt anıtsal 18 no’lu
dikilitaşın önünde
Klaus Schmidt is in front of the
obelisk number 18
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İnsanı Sembolize Eden 'T' Biçimli Dikilitaş
'T' Shaped Obelisk Symbolizing the Human

Körtik Tepe Akeramik Neolitik
dönem mezar buluntu grubu
(Körtik Kazı Arşivi)
A Group of Körtik Hill Akeramik
Neolithic grave findings
(Kortik Digging Archive)

Marmaray, Mezar
Marmaray, Grave

Ülkemizin üzerinde yer aldığı coğrafya, uygarlık tarihinin her döneminde önemli bir rol oynamış, sayısız eski uygarlık burada yaşamış, dönemlerinden çarpıcı izler bırakmıştır. Özellikle son 20 yıl içinde büyük bir ivme kazanan
Anadolu Neolitik Çağ araştırmaları, tüm bilim dünyasını
şaşırtan sonuçlar vermiş ve vermeye devam etmektedir.
Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda Neolitik dönem açısından Anadolu’nun insanlık tarihinde ayrıcalıklı
bir yeri olduğu görülmektedir.
THE VOICE OF TRAVEL

The geography on which our country is located has
played an important role in every period of the history of
civilization. Countless ancient civilizations lived here and
left striking traces. The Anatolian Neolithic Age studies,
which gained a great momentum especially in the last 20
years, have shown astonishing results and continues to
do so for the entire scientific world. Especially in recent
researches, it has been noted that Anatolia has a privileged
place in human history in terms of the Neolithic period.

Neolitik Çağ olarak bilinen bu dönem, içinde gelişen
mimari, sanat ve zanaatların yanında, uzmanlaşma, toplumsal örgütlenme gibi birçok "olgu" ile her şeyin değiştiği
ve yeni bir düzenin kurulduğu, birçok yeni buluşun sınanarak ortaya çıktığı, heyecan verici bir uygarlık sürecidir.
Son 50 yıl içinde Yakındoğu'daki kazılarda, bu döneme ait
birçok yeni kanıt elde edilmiştir. Bizim de çekirdek bölgesinde yer aldığımız Neolitik dönemin uygarlık tarihi
açısından ikinci önemli aşaması, çanak-çömleğin kullanılmaya başlanması olmuştur. Son yıllarda bu çağ, besinlerin
depolandığı, sunulduğu pişmiş topraktan kap kacağın yapımı ve kullanımı baz alınarak, Çanak Çömleksiz ve Çanak
Çömlekli Neolitik Çağ olarak iki ana dönemde değerlendirilmektedir.
Çanak Çömlekli Neolitik, 1960 öncesi Anadolu’da sadece Mersin-Yumuktepe, Tarsus-Gözlükule ve Amik Ovası
höyüklerindeki gibi az sayıda kazılarda rastlanan bulgular çerçevesinde biliniyordu. Çatalhöyük kazılarına kadar
ise Gordon Childe’ın ünlü deyimiyle "Neolitik Devrim"in
ilk olarak Suriye-Mezopotamya bölgesinde ortaya çıktığı,
Anadolu’nun bu gelişme sürecinde marjinal bir bölge olduğu düşünülmekteydi. Buna karşın 1961 yılında Konya’nın
Çumra ilçesi yakınında, Çatalhöyük'te başlatılan kazılar
Mezopotamya-Suriye'deki çağdaşlarından çok daha büyük,
kalabalık bir nüfusu barındıran, köyden çok kent görünümünde şaşırtıcı bir Neolitik yerleşmeyi ortaya çıkarmıştır.

This period, known as Neolithic age is an exciting
 rocess of civilization, where many things changed
p
with many "phenomena" such as architecture, art and
craftsmanship, specialization, social organization and
new inventions were made through trials. During the last
50 years, excavations in the Near East yielded many new
evidence of this period. The second important stage in
terms of the history of civilization that emerged in the Neolithic period in the core of which we are also located was
the beginning of the use of pottery. In recent years, this age
is evaluated in two main periods as the Pottery Neolithic
A and Pottery Neolithic B, based on the construction and
use of baked pottery where food is stored and presented.
The Neolithic Pottery A was known in Anatolia
only within the framework of a few excavations such as
Mersin-Yumuktepe, Tarsus-Gözlükule and Amik Plain in
the pre-1960 period. Until the excavations at Çatalhöyük,
it was thought that the "Neolithic Revolution", Gordon
Childe's well-renowned terminology, emerged in the
Syrian-Mesopotamian region, and that Anatolia was
a marginal region during this development. However, excavations that started in Çatalhöyük near Çumra
District of Konya Province in 1961 revealed a surprisingly
Neolithic settlement rather than a village with a much
larger, crowded population than its contemporaries in
Mesopotamia-Syria.
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Taş Kap | M.Ö. 9600-8200
Stone Pot | B.C.9600-8200

Leopar Başı | M.Ö. 9600-8200
Head of Leopard | B.C.9600-8200
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Özellikle Urfa-Göbeklitepe ile Batman-Körtiktepe’deki kazılar ise Neolitik kültür açısından bugüne kadar rastlanmamış şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Batman
yakınlarındaki Körtiktepe ve Siirt'teki Gusir Höyük, Anadolu’nun bilinen en eski Neolitik yerleşmelerine ait ilginç
bulgulara sahiptir. Gusir Höyük, Yukarı Dicle Havzası’nda
yerleşik hayatın en eski bulgularına sahiptir. Yuvarlak-çukur kulübelerin içlerinde Göbekli benzeri dikilitaşlar ilginçtir. Körtiktepe’nin mezarlarında ele geçen, ustaca biçimlendirilmiş bezemeli klorit taşından kaplar ve kemik
aletlerin üzerini süsleyen sembolik bezemeler, bu dönem
için karakteristik ögelerdir. Bunların yanı sıra Ilısu Barajı
kurtarma kazıları çerçevesinde kazılmakta olan Hasankeyf
Höyük, Salat Camii Yanı, Siirt-Sumaki Höyük ve Boncuklu
Tarla kazıları, Yukarı Dicle Havzası’nın Neolitik dönemine
dair ilginç bulgular vermektedir.
Diyarbakır-Ergani yakınlarındaki Çayönü yerleşmesi kazılarında ortaya çıkarılan yapı katları, Neolitik Çağ
mimarisinin tüm gelişim sürecini yansıtması açısından
önemlidir. Çayönü’nün Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
dönemi, eskiden yeniye doğru, yuvarlak planlı kulübeler,
ızgara planlı, kanallı, taş döşemeli, hücre planlı ve geniş
odalı yapılar olmak üzere farklı konutlara sahip altı evreye ayrılmaktadır. 14C yaş belirlemelerine göre bu evreler,
G.Ö. (Günümüzden Önce) 10 bin 200 ila 8 bin 100 arasına; Çanak Çömlekli Neolitik Çağ yerleşmesi ise G.Ö. 8
bin 100 ila 7 bin 500 arasında tarihlenmektedir. Karakaya
Barajı’nın suları altında kalan Cafer Höyük, şimdilik Doğu
Anadolu dağlık bölgesinin kazılmış yegane Neolitik yerleşmesidir.
Bunların yanı sıra, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’a tarihlenen ve Urfa il sınırları içinde bulunan, günümüzdeyse
su altına kalan Nevali Çori ile 1995’ten itibaren Göbeklitepe’de gün ışığına çıkarılan görkemli sanat eserleri, Neolitik Çağ ile ilgili düşünülen pek çok bilgiyi altüst etmiş
şaşırtıcı ve benzersiz bulgulardır.
Şanlıurfa il sınırları içindeki Göbeklitepe, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini
anlamamıza önemli katkılar sağlamış, dini mekânların biçimlenmesi, tapınak mimarisinin ve sanatın doğuşu açısından benzersiz bir tarihöncesi yerleşimdir. Göbeklitepe’yi benzersiz kılan özelliklerinden başında günümüzden
THE VOICE OF TRAVEL

Excavations especially in Urfa-Göbeklitepe and
 atman-Körtiktepe have shown surprising results
B
unprecedented in Neolithic culture. Körtiktepe, near
Batman, has recently been excavated and Gusir Höyük
in Siirt has interesting findings from the earliest known
Neolithic settlements of Anatolia. Gusir Höyük has the
oldest findings of life in the Upper Tigris Basin. The
obelisks in the round-pit huts are similar to the ones in
Göbekli and they are interesting. The pottery decorations
of the articulated ornamented chlorite stone recovered
in the graves of Körtik Tepe and the symbolic decoration
adorned on the bone tools are characteristic elements of
this period. In addition to these, excavations at Hasankeyf
Höyük, Salat Mosque, Siirt-Sumaki Höyük, Boncuklu
Tarla Excavations carried out near the Ilısu Barajı rescue
excavations give interesting findings about the Neolithic
period of the Upper Tigris Basin.
The structural levels uncovered during the excavations
in Çayönü near Diyarbakır-Ergani are important as they
reflect the whole development process of the Neolithic
architecture. Çayönü's Pottery Neolithic A period is
divided into six phases with different houses, from old
to new, with round planned huts, grid plan, canopy,
stone-paved, cell-planned and large-room buildings.
According to 14C age determinations, these phases are
dated to BT (before today) between 10 thousand 200-8
thousand 100 and the Pottery Neolithic Age B settlement is
dated to BT 8 thousand 100-7 thousand 500. Cafer Höyük,
remaining under the waters of Karakaya Dam, is the only
Neolithic settlement excavated in the mountainous region
of Eastern Anatolia.
In addition to the Pottery Neolithic Age A, Nevali
Çori, which is under water in the Urfa Province today,
and the magnificent art works unearthed in Göbeklitepe
since 1995, are surprising and unique findings that have
overthrown previous knowledge about the Neolithic Age.
Göbeklitepe within the borders of the province of
Şanlıurfa is a unique prehistoric settlement which has
contributed to our understanding of the transition from
hunter-gatherer lifestyle to agriculture and animal breeding
and in terms of the formation of religious spaces, temple
architecture and art. What makes Göbeklitepe unique
is that it is home to striking examples of monumental
architecture and a very advanced symbolic narrative
associated with them, which were not expected in terms of

İnsan Figürini | M.Ö. 9600-8200
Human Figurine | B.C.9600-8200

Hayvan Kabartması | M.Ö. 9600-8200
The Relief of Animal | B.C.9600-8200

12.000 – 8.000 yıl öncesine ait, zaman süreci açısından hiç
beklenilmeyen anıtsal mimarlık örnekleri ve bunlarla bağlantılı çok gelişkin bir sembolik anlatımın çarpıcı örneklerini barındırmasıdır. Göbeklitepe’nin en ilginç buluntuları; genelde üzeri hayvan betimleriyle süslenmiş "T" biçimli
anıtsal dikilitaşlardan oluşan, alt kültür katlarında dairesel
planlı, üst yapı katlarında dörtgen planlı anıt yapılardır.
Jeomanyetik ve georadar yöntemleriyle yuvarlak ya da oval
planlı yapılardan yirmiye yakını tespit edilmiş, bunlardan
sekizi kazıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu yuvarlak planlı yapıların ortasında, boyu 5 metreyi bulan ve kireç taşından
stilize edilmiş, büyük boyutlu, T biçimli iki adet dikilitaş
bulunmaktadır. Ortaya çıkarılan mimari ve yontu eserlerinin yapımında kullanılan kireçtaşlarının taş ocakları,
Göbeklitepe’nin üzerinde bulunduğu kaya platosundadır.
Göbeklitepe'deki ‘T’ ve ‘ters L’ biçimli dikilitaşların insanları simgelediği düşünülmektedir. Üzerlerinde her cins
hayvanın betimlenmiş olmasına karşın hiçbir zaman insan
figürünün olmaması bu görüşü şimdilik doğrulamaktadır.
Genellikle iki dikilitaşın çevresinde aynı şekilde daha küçük dikilitaşlar bulunur ve bu iki dikilitaşa yönlendirilmiş olarak duvarların içine yerleştirilmiştir. Dikilitaşların
üzerinde kabartma tekniğinde yapılan hayvan motifleri ve
çeşitli soyut semboller görülmektedir. Bu ilginç yapı toplulukları, insanlık tarihinde dini mekânların biçimlenmesi,
tapınak mimarisinin ve sanatın doğuşu açısından bilinen
en eski örneklerdir.
Uygarlık tarihinde ideografik yazının (hiyeroglifler=
kutsal işaretler) vatanı olarak Mısır’ın tanınmasına karşın,
Göbeklitepe’deki dikilitaşlar üzerinde tekrarlanan bulgu
ve piktogramlar, ideografik yazının kökeni konusunda da
dünyayı şaşkına çevirmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştır. Günümüzden 10.000 - 12.000 yıl öncesine ait dikilitaşlar
ve eserler üzerinde tespit edilen ve tekrarlandığı görülen
bu gizemli işaret sistemi nedeniyle Göbeklitepe, yazının
doğuşu açısından da önem taşımaktadır (Piktogram: Bir
eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı
yazı sistemine "piktografi" denir).
Urfa-Birecik sınırları içinde Fırat kıyısındaki Akarçay
Tepe ile Mezraa-Teleilat, Neolitik kültürün Fırat Havza-

the period dating back 12,000-8,000 years.
The most interesting findings of Göbeklitepe are the
monumental structures with a circular plan on the lower
building levels, consisting of monumental obelisks with T
shape generally decorated with animal depictions. Among
these round or oval planned structures with geomagnetic
and georadar methods, approximately 20 were identified
and 8 of them were excavated. In the middle of these round
planned structures, there are large T-shaped obelisks with
lengths nearly 5 meters stylized from limestone. The stone
quarries of the limestones used in the construction of
architectural and sculptural artifacts were found on the
rock plateau of Göbeklitepe.
T and inverted L-shaped obelisks in Göbeklitepe are
thought to represent people. The fact that there is no
human figure on them at all, despite the fact that all the
animals are depicted on it, confirm this view for now.
Generally, the smaller obelisks around the two obelisks
are placed in the walls as directed to these two obelisks.
On the obelisks, animal motifs and various abstract
symbols made in the relief technique can be seen. These
interesting buildings are the oldest known examples of the
formation of religious places in human history, the temple
architecture and the emergence of art.
Although Egypt was known as the homeland of the
ideographic writing (hieroglyphs=sacred signs) in the
history of civilization, the findings/pictograms repeated
on the obelisks in Göbeklitepe have confounded the
world about the origin of ideographic writing and led to
great controversy. Because of this mysterious sign system,
which is seen and repeated on the obelisks and artifacts
belonging to 10,000-12,000 years ago (Pictogram: symbol
representing an object, an item, a place, a process, a
concept by way of picturing. The font system based on
these symbols is called 'pictogram'). Göbeklitepe is also
important as the birthplace of writing.
Akarçay Tepe and Mezraa-Teleilat within the
boundaries of Urfa-Birecik, are important for showing
the developmental stages of the Neolithic culture in
the Euphrates Basin. The Mezraa-Teleilat settlement
is one of the most well-known excavation centers in the
DÜNYA MİRASI | WORLD HERITAGE
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sı’ndaki gelişim aşamalarını göstermesi açısından önemlidir. Mezraa-Teleilat yerleşmesi, Yakındoğu’da Çanak
Çömleksiz Neolitik’ten Çanak Çömlekli Neolitik’e geçişi
ve bu yeni teknolojik oluşumun yerleşim kültürü içinde
gelişimini en iyi yansıtan kazı merkezlerinden birisidir.
Mersin yakınındaki Yumuktepe de Akdeniz Neolitik kültürlerini temsil eden bir merkezdir.
İç Anadolu’nun en eski Neolitik kültürü olan Aşıklı
Höyük (Aksaray) ile bunun devamı niteliğinde ve hemen
yakınındaki Musular, Orta Anadolu Neolitik döneminin
kilit yerleşimleridir. Musular’da o dönemin en önemli ticaret malı olan obsidyen/doğalcam yataklarında yapılan
çalışmalar, bu konuda önemli sonuçlar vermiştir. Aşıklı
Höyük ile Pınarbaşı kazılarının sonuçları, Orta Anadolu
Platosu’ndaki Neolitik kültürün Güney Levant’taki kadar
eski olduğunu göstermektedir.
Orta Anadolu’daki Köşk Höyük ile Tepecik-Çiftlik, bu
kültürün ileri aşamalardaki gelişimini çarpıcı buluntularıyla yansıtmaktadır. Niğde ili Çiftlik Kasabası yakınındaki
Tepecik-Çiftlik yerleşmesinde bulunan çanak çömlekler,
yüksek kabartma olarak yapılmış hayvan ve insan betimleriyle dikkati çekmektedir. Aynı bölgede bulunan Kaletepe’de ortaya çıkan obsidyen işliği, Filistin’e kadar uzanan
Neolitik dönemdeki ticaret ağının ne kadar kapsamlı olduğunu göstermiştir. Çatalhöyük’ün batı yamacında yapılan
kazılarda ortaya çıkarılan on üç yapı katı, en eski yerleşme, ev mimarisi ve kutsal yapılara ait özgün buluntuları
ile insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir. Çarpıcı duvar
resimleriyle tanınan Çatalhöyük’te yeni dönem kazıları bu
yerleşimin uygarlık tarihi açısından taşıdığı önemi arkeolojinin yeni yöntemlerinden de yararlanarak farklı bir şekilde ele almakta ve ortaya çıkarmaktadır.
Orta Anadolu’nun daha batısında Kuruçay, Höyücek
ile Bademağacı’nda yapılan kazılarda, Göller Bölgesi’ndeki Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’ın tüm gelişim sürecini
yansıtan çarpıcı bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda Ege
Bölgesi’nde Ulucak, Yeşilova, Ege Gübre ve Çoşkuntepe yerleşimlerinde yapılan kazılar, Bafa Gölü yakınındaki
Beşparmak Dağı’nda saptanan kayaüstü boyalı resim bulguları ve Kuzeybatı Anadolu’da Seyitgazi yakınında bulunan Keçiçayırı, bu yaşam biçiminin batıya yayılım sürecinin aşamalarını bizlere açık bir şekilde göstermektedir.
Marmara Bölgesi’ndeki neolitik kazı merkezleri ise İznik gölü kıyısındaki Ilıpınar, Yenişehir ovasındaki Menteşe ve Barçın ile Bursa Uluabat Gölü doğusunda yer alıp
2004’ten bu yana kazılan Aktopraklık Höyüğü’dür. Marmara Bölgesi’ndeki yerel avcı-toplayıcı toplumların tarıma
dayalı yaşam biçimine uyum sürecinin izlendiği bu höyük,
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Near East, from the Pottery Neolithic A to the Pottery
Neolithic B, reflecting the transition the development of
this new technological formation within the settlement
culture. Yumuktepe near Mersin is a center representing
Mediterranean Neolithic cultures.
Aşıklı Höyük (Aksaray), which is the oldest Neolithic
culture of Central Anatolia and Musular which is like its
continuation are the key settlements of Central Anatolia
Neolithic. The studies conducted in obsidian/natural glass
beds which are the most important trade properties of
the period in Musular yielded important results in this
regard. The results of the excavations in Aşıklı Höyük and
Pınarbaşı indicate that the Neolithic culture in the Central
Anatolian Plateau was as old as the South Levant.
Köşk Höyük and Tepecik-Çiftlik reflect the development
of this culture in the advanced stages with striking findings
in the Central Anatolia. Animal and human depictions on
the pottery found at the Tepecik-Çiftlik Settlement near
the Çiftlik Town of Niğde attract attention. The obsidian
(Volcanic glass) workshop in Kaletepe in the same region
showed the extent of the network of trade in the Neolithic
period extending to Palestine. The 13 building levels
uncovered during the excavations on the western slope of
Çatalhöyük are a center that sheds light on the history of
mankind with the oldest settlements, home architecture
and original finds of the sacred buildings. The new
excavations at Çatalhöyük, known for its striking wall
paintings, take the importance of this settlement from the
point of view of the history of civilization in a different
way by utilizing the new methods of archaeology.
In the excavations carried out in Kuruçay, Höyücek
and Bademağacı in the west of Central Anatolia, striking
findings reflecting the whole development process of the
Neolithic Age were collected. In recent years, excavations
at the settlements of Ulucak, Yeşilova, Ege Gübre, Çoşkuntepe in the Aegean Region, and the artifacts found on the
Beşparmak Mountain near Bafa Lake, and Keçiçayırı near
Seyitgazi in Northwest Anatolia clearly show the stages of
the spread of this way of life to the west. .
Neolithic excavation centers in the Marmara Region are
Ilıpınar on the shore of İznik Lake, Menteşe and Barçın
in the Yenişehir plain, and Aktopraklık Höyük excavated
since 2004 in the east of Bursa Uluabat Lake. Aktopraklık
Höyük, located in northwestern Anatolia at Aktopraklık,
where local populations of hunter-gathering communities
are observed to adapt to the agriculture, based lifestyle
presents detailed information about the prehistoric
period with its layers dating back to 6th millennium BC.

özellikle milattan önce 6. bin yıla tarihlenen tabakalarıyla
tarihöncesi dönem mimarisi hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu dönemi yansıtan yirmi yapı, gerek inşa teknolojisi gerekse yapısal ögeleri bakımından birbirini neredeyse
tekrar eden özellikler gösterir. Bir hendeğin iç çeperi boyunca yan yana dizili olan yapılar, dairesel bir plan oluşturur. M.Ö. 6400–6000 yılları arasına tarihlenen bu evre aynı
zamanda Neolitik yaşam biçiminin Avrupa’ya yayılımında
Marmara Bölgesi’nin üstlendiği rolü daha ayrıntılı ortaya
koymaktadır.
Fikirtepe, Pendik ve Yarımburgaz kazıları neolitik açısından İstanbul’un en eski kültür buluntularını vermiştir.
Marmara Bölgesi’nde son yılların en sansasyonel neolitik
bulguları ise Marmaray projesinin Yenikapı kazı alanında; Theodosius Limanı taban dolgusu kazılırken günümüz
deniz seviyesinin yaklaşık -6.30 metre altında tespit edilmiştir. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’a ait bu yerleşim; ölü
gömme gelenekleri, arkeolojik dolgularda tesadüfi olarak
kalan insan ayak izleri ve ahşap buluntu topluluğu ile dikkat çekmektedir. Neolitik dal-örgü mimariye sahip mekânların içinde ve çevresindeki çok sayıdaki çanak çömlek buluntusu, "Fikirtepe Kültürü" ve "Yarımburgaz 4 Evresi" ile
yakın bir benzerlik göstermektedir. Daha geniş bir alana
yayılmış olabileceği düşünülen bu yerleşimde bulunan ve
daha önce Anadolu neolitiğinde bilinmeyen urne tipi kremasyon (yakma) mezarları, arkeolojik açıdan ilginçtir. Yenikapı neolitik eserleriyse Avrupa kıtasının yerleşim tarihi
açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.
Gökçeada’daki Uğurlu, Trakya’daki Yarımburgaz, Toptepe, Enez-Hoca Çeşme ve Kırklareli-Aşağı Pınar neolitik
yerleşimleri ise Avrupa neolitik kültürlerinin öncülüğünü
yapan yerler olarak Türkiye kültür tarihi içinde ayrı bir
önem taşımaktadır.
Türkiye’de son yıllarda yapılan kazı ve araştırmalar, ülkemizdeki Neolitik uygarlıkların, Neolitik Çağ’ın tanımını değiştirecek ölçüde gelişkin ve kendine özgü karmaşık
yapıda kültürleri barındırdığını göstermiştir. Günümüz
dünyasının uygarlık temelleri Neolitik dönemde atılırken
bu oluşuma Türkiye coğrafyasındaki kültürlerin katkısının
öngörülenden çok daha fazla olduğu, yeni kazıların sansasyonel sonuçları ile giderek çok daha iyi ortaya çıkmaktadır.
Bu dönemdeki Anadolu yerleşmelerinin bir diğer önemi
de tarım, hayvancılık ve yerleşik köylere dayalı yaşam biçimlerini başka coğrafyalara, özellikle Avrupa’ya aktarmış
olmalarıdır. Böylece Anadolu’nun özellikle Güneydoğu
Avrupa ve Akdeniz havzasının ‘neolitikleşmesinde’ önemli
bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

20 structures reflecting this period show almost repetitive
characteristics in terms of both construction technology
and structural elements. Structures arranged side by side
along the inner wall of a trench form a circular plan. This
phase dating from 6400-6000 B.C. also reveals the role of
the Marmara Region in the expansion of the Neolithic way
of life in Europe.
Fikirtepe, Pendik and Yarımburgaz excavations
yielded the oldest cultural findings of Istanbul in terms
of neolithic era. The most sensational neolithic findings
of the recent years in the Marmara Region were detected
-6.30 meters under the sea level in the Yenikapı excavation
site of the Marmaray project during the excavation of
Theodosius Harbor. This settlement belonging to the
Pottery Neolithic Age B draws attentions with burial
customs, the human footprints that remain incidentally in
the archaeological fillings, and the compilation of wooden
finds. Many potsherds found in and around the sites of the
Neolithic branch-weave architecture are closely related to
the "Fikirtepe Culture" and "Yarımburgaz 4 phases". Urne
type cremation (burning) tombs in this settlement, which is
thought to have spread over a wider area and not known in
the Anatolian Neolithic previously are interesting from an
archaeological point of view. Yenikapı Neolithic artifacts
have a special importance in terms of the settlement
history of the European continent.
Uğurlu in Gökçeada, Yarimburgaz in Trakya, Toptepe,
Enez-Hoca Ceşme, Kırklareli-Aşagı Pınar Neolithic
settlements are of particular importance in the history of
Turkey as they pioneered the European Neolithic culture.
The excavations and research conducted in recent years
in Turkey showed that Neolithic civilization in our country
has its own complex and unique cultures that can change
the definition of Neolithic Age. While the foundations of
contemporary world civilization were established in the
Neolithic Era, it is even better revealed with sensational
results of new excavations that, the contribution of cultures
within the Turkish geography to this formation far exceeds
what was previously assumed. Another important point
of the Anatolian settlements during this period is the
transfer of agriculture, animal husbandry, life-style based
on settled villages to other geographies and especially to
Europe. It is understood that Anatolia played an important role in the "Neolithization" of Southeast Europe and
the Mediterranean basin.
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Prof. Dr. Klaus Schmidt
(11.12.1953-20.07.2014)
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20 Temmuz 2014 Pazar günü Almanya’da Baltık Denizi
kıyısında geçirdiği kalp krizi nedeniyle çok erken yaşta aramızdan ayrılan Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Klaus
Schmidt, 11 Aralık 1953’de Almanya’da Feuchtwangen şehrinde doğmuş, Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg
ve Ruprecht-Karls-Heidelberg Üniversiteleri’nde prehistorya, klasik arkeoloji ve jeoloji-paleontoloji eğitimi almıştır.
Öğrencilik yıllarından itibaren Almanya, Yunanistan,
Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’de çeşitli arkeoloji projelerinde yer almıştır. Türkiye ile ilgisi 1978 ve 1979 yılında
Elazığ Müzesi’nde Norşuntepe kazısı üzerinde yaptığı ve
THE VOICE OF TRAVEL

Director of Excavations at Göbeklitepe, Prof. Dr.
Klaus Schmidt was born on December 11th, 1953 in
Feuchtwangen, Germany. He passed away at a very early
age on Sunday, July 20, 2014 due to a heart attack at the
Baltic Sea coast in Germany. He studied prehistory,
classical archeology and geology-paleontology at the
Universities of Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg
and Ruprecht-Karls-Heidelberg.
He was involved in various archaeological projects in
Germany, Greece, Egypt, Saudi Arabia and Jordan since
he was a student. His interest in Turkey started with he
conducted in Elazığ Museum between 1978-1979 studies

daha sonra doktora tezi olarak yayımladığı buluntu çalışmaları ile başlamıştır. 1980 yılında Aşağı Fırat Kurtarma
Kazıları çerçevesinde Prof. Dr. Harald Hauptmann’ın yönetimindeki Lidar Höyük kazısına, 1983-1991 yılları arasında Nevalı Çori kazısına katılmıştır.
Bu süreçte 1983 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Harald Hauptmann danışmanlığında‚ Die
lithischen Kleinfunde vom Norşuntepe [Norşuntepe Küçük
Taş Buluntuları] başlıklı doktora tezini bitirmiş, 1984-1986
yıllarında Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) seyahat bursu,
1986-1995 yılları arasında ise Alman Araştırma Vakfı (DFG)
araştırma bursunu kazanarak Heidelberg Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda araştırmacı olarak çalışmıştır.
1996-1998 yıllarında Alman Araştırma Vakfı (DFG) doçentlik bursunu kazanarak 1999 yılında‚ Funktionsanalyse
der frühneolithischen Siedlung von Nevalı Çori [Erken Neolitik Yerleşmesi Nevalı Çori’nin İşlevsel Analizi] konulu doçentlik tezini Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nde vermiş,
2007 yılında aynı üniversitede ‘profesör’ unvanını almıştır.
1998 ve 1999 yıllarında Prof. Dr. Wolfram Schier adına
Bamberg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanlığı temsilciliği, 2001 ve 2002 yıllarında Prof. Dr. Hans J. Nissen
adına FU Berlin Arkeoloji Bölümü başkanlığı temsilciliği
yapmıştır. 2014 yılından aramızdan ayrılana değin Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün Berlin’de bulunan merkezinde,
Orient Bölümü’nde araştırmacı ve Erlangen-Nürnberg
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Anadolu arkeolojisinin duayen arkeologlarından olan
ve 02 Ağustos 2018’de kaybettiğimiz Harald Hauptmann
ile birlikte, başta Lidar Höyük ve Nevalı Çori olmak üzere
çeşitli prehistorik merkezlerde uzun yıllar çalışan Klaus
Schmidt, 1992-1994 yıllarında Şanlıurfa’da Nevalı Çori buluntuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. 1995 yılından
itibaren ise Göbeklitepe kazı ve araştırma projesinin alan
yöneticiliğini sürdürmüştür. Prof. Hauptmann’ın emekli
olmasından sonra Göbeklitepe kazı başkanlığını üstlenmiş, Göbeklitepe’nin yalnızca bilim dünyasında değil, kamuoyu tarafından da tanınmasını sağlamıştır. 1995 yılında
Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ortaklığında başlayan bu önemli proje 2007 yılından beri ‘Bakanlar Kurulu Kararlı Kazı’ statüsünde yapılmaktadır. Klaus
Schmidt, Göbeklitepe kazı başkanlığının yanı sıra, Ricardo
Eichmann ve Lutfi Halil ile birlikte Ürdün’deki Aqaba projesinin başkanlığını da yürütmekteydi.
Göbeklitepe’de geliştirdiği kazı stratejisi, buluntular
üzerindeki değerlendirme ve yorumları ile Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’in anlaşılmasına çok önemli katkılar
sağlayan Klaus Schmidt`in Göbeklitepe ile ilgili "Taş Çağı
Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE-En Eski
Tapınağı Yapanlar" adlı kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır.
Yaşamını Urfa Bölgesi neolitik araştırmalarına ve
Göbeklitepe kazılarına adayan, son dönemde dünyada en
çok ilgi çeken kazı projelerinden birini sürdürürken erken
bir yaşta kaybettiğimiz Klaus Schmidt, 25.07.2014’te Almanya’da, Bavyera eyaleti Bellershausen’deki aile mezarlığında törenle toprağa verilmiştir. Kendisini sevgi, saygı ve
minnetle anıyoruz.

on Norşuntepe excavations, which he later published as
his dissertation. In 1980, under the leadership of Prof. Dr.
Harald Hauptmann within the scope of Lower Euphrates
Excavations, he participated in the excavation of Lidar
Höyük excavation, and Nevalı Çori excavations between
1983-1991.
He completed his PhD thesis on Die lithischen Kleinfunde
vom Norşuntepe [Small Stone Findings in Norşuntepe]
under the supervision of Prof. Dr. Harald Hauptmann in
1983, at the University of Heidelberg. He received a travel
scholarship from the German Archaeological Institute
(DAI) in 1984-1986, and a research grant from the German
Research Foundation (DFG) between 1986 and 1995, and
worked as a research fellow at the Prehistory Department
of the University of Heidelberg.
He won the German Research Foundation (DFG)
associate professorship grant in 1996-1998 and he gave
his associate professorship thesis on Funktionsanalyse
der frühneolithischen Siedlung von Nevalı Çori [Functional
Analysis of Early Neolithic Settlement Nevalı Çori] in
Erlangen-Nürnberg University in 1996 and received the
title of Professor in 2007 at the same university. In 1998
and 1999, he became the president of the Department of
Archeology at Bamberg University on behalf of Prof. Dr.
Wolfram Schier and in 2001 and 2002, he was the head
of the Department of Archeology at FU Berlin on behalf
of Prof. Dr. Hans J. Nissen. He worked as a researcher in
the Orient Department at the German Archaeological
Institute's center in Berlin, and at the University of
Erlangen-Nuremberg until his decease in 2014.
Klaus Schmidt, who worked in various prehistoric
centers for many years, mainly in Lidar Höyük and Nevalı
Çori together with Harald Hauptmann, among the most
distinguished archaeologists of Anatolian Archeology
who passed away this year, carried out studies on Nevalı
Çori finds in Şanlıurfa in 1992-1994, Göbeklitepe
excavation since 1995 and he also was the site director of
the excavation and research project. After the retirement
of Prof. Hauptmann, he became the site director of
Göbeklitepe excavation and enabled Göbeklitepe to be
recognized not only in the scientific world, but also by the
public. This important project, which started in 1995 as
a joint project of the Şanlıurfa Museum and the German
Archeology Institute, continues since 2007 with the status
of "Excavation as Decreed by Council of Ministers".
Klaus Schmidt, as well as being the excavation director in
Göbeklitepe, was also the project manager of the Aqaba
project in Jordan together with Ricardo Eichmann and
Lutfi Halil.
Klaus Schmidt's book titled "Göbekli Tepe: A Stone
Age Sanctuary in South Eastern Anatolia" about his
excavation strategy in Göbeklitepe and his evaluations and
interpretations on the findings and their contributions to
the context of the Pottery Neolithic Period was published
by Arkeoloji ve Sanat Yayınları (Archeology and Art
Publications) in 2007.
Klaus Schmidt, who devoted his life to the Neolithic
studies of the Urfa region and the Göbeklitepe excavations,
deceased at a very early age while carrying out one of the
most interesting excavation projects in the world. Klaus
Schmidt was buried in a family graveyard in Bellershausen,
Bavaria, in Germany on 25.07.2014. We commemorate his
memory with love, respect and gratitude.
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EARTH’S HIDDEN HEAVEN:
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Yaşadığımız topraklarda Antik Roma Dönemi’ne dek izini sürebildiğimiz
termal turizm, eski zamanlarda sadece soyluların erişebildiği, son derece
kıymetli bir şifa kaynağıydı. Günümüzde dileyen herkesin ulaşabildiği,
her yaştan ve her ülkeden ziyaretçiyi konuk eden termal tesislerin turizm
potansiyeli giderek artıyor. Termal turizmi ve termal kaynaklar açısından
üstün bir rezerve sahip olan Afyonkarahisar’ı ASTTAD ve TURSAF
derneklerinin kurucularından, TÜRSAB Disiplin Kurulu Üyesi Halil
Yılmaz’la konuştuk.
Dating back to the Ancient Roman Era on our lands, thermal tourism
was a highly valuable healing source that only the noble could reach.
Nowadays, the tourism potential of the thermal facilities, which is
accessible to anyone who wishes to visit from all ages and countries, is
increasing. We had an interview with TÜRSAB Disciplinary Committee
Member Halil Yılmaz, also a co-founder of ASTTAD and TURSAF, about
Afyonkarahisar, the city that possesses an outstanding potential of thermal
tourism and thermal sources.

RÖPORTAJ-INTERVIEW: ŞEBNEM SORAL TAMER
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Halil Bey, izniniz olursa çoğunlukla yanlış ya da eksik tanımlanan bu konuya en başından başlayalım isterim: Termal turizm
nedir ve termal suların insan sağlığına katkıları nelerdir?
Termal turizm 20°C’den daha sıcak ve içerisinde çeşitli
mineralleri barındıran jeotermal suların; temizlik, dinlenme, zindeleşme ve sağlık amaçlarıyla kullanımını içeriyor.
Ülkemizin önemli zenginlik kaynaklarından biri olan jeotermal sular, enerji üretimi, sağlık turizmi, kaplıca tesisleri, ısıtma ve aynı zamanda seralarda kullanılıyor. Nitekim bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, kaynak
zenginliği ve potansiyel açısından Avrupa’da ilk, dünyada
ise yedinci sırada yer alıyor. Eriyik maden değeri yüksek
kükürt, radon ve tuz bakımından zengin olan Türkiye’nin
termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avrupa’daki termal sulardan
daha üstün nitelikler taşıyor.
Ülkemiz ve bölgemiz termal sağlık hizmeti için en cazip
yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Kaplıca kürleri ve termal
tedavilerin iyileştirici etkilerinin bilimsel temelde araştırılması, ülkemizde son yıllarda oldukça önem kazandı ve
yoğunlaştı. Hem Türkiye’de hem de diğer Avrupa ülkelerinde yürütülen bilimsel çalışma ve araştırmalar, termal
tedavi ve balneoterapinin bir dizi olumlu ve sağlığa yararlı etkisini; başta romatizmal ve dermatolojik hastalıklar
olmak üzere birçok hastalıkta tedavi edici etkilerini ortaya
koyuyor.
Afyonkarahisar’ı sadece bir termal turizm şehri olarak tanımlamak doğru mudur? Bölgenin turistik çeşitliliğinden söz edebilir
misiniz?
Afyonkarahisar bir termal sağlık şehri olmanın yanında
binlerce yıllık medeniyetlerin kültürünü ve sanatını
yansıtan, arkeolojik kalıntılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal kaynakları ve tabiat güzellikleriyle, yüzyıllardır süren el sanatlarıyla, peri bacalarıyla,
açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli
oldukça yüksek bir destinasyondur. Afyonkarahisar’ın
yerleşim geçmişi 7000 yıl öncesine dayanıyor. Anadolu’da
tarih öncesi devirlerde Orta Anadolu havzasının batı yönünden geçiş noktası olması nedeniyle stratejik öneme
sahip olan Afyonkarahisar, İç Anadolu, Ege, Marmara ve
Akdeniz bölgelerini birbirine bağlıyor.
Türkiye’nin ikinci büyük tuz gölü olan Acıgöl ve Eber
gölleri ile Karamık Sazlığı avcılık ve kuş gözlemciliği;
Akdağ, Sultandağı ve Emirdağ yaban hayatı yönünden
zengin kamp alanlarına sahiptir. Ayrıca Afyonkarahisar
doğal yaban yaşamı yönünden zengin bir bölge. Tokalı
Kanyon ile koruma altında olan Akdağ Tabiat Parkı ve
Akdağ Kanyonu, Yılkı adı verilen vahşi atlara ev sahipliği yapıyor. Bu bölgeler eko turizm ve dağ yürüyüşü (trekking) için idealdir. Frig Vadisi peri bacaları ve
şehrin simgesi olan Afyonkarahisar Kalesi diğer önemli doğa ve tarih miraslarıdır. Geniş bir alana yayılan Frig
Vadisi peri bacaları oluşumlarının alan olarak Kapadokya
Bölgesi’ndeki alandan daha büyük bir alana yayıldığı sanılıyor. Bölgenin alt yapısı tamamlandı ve artık ‘Turizm
Kuşağı Yolu’ adı altında vadinin tümü gezilebiliyor. Bölge
günübirlik dağ yürüyüşü ve kültür gezileri için son derece
elverişlidir.
Ülkemizin jeotermal kaynaklar açısından verimli bir konumda
olduğunu söyleyebiliriz ancak Afyonkarahisar bu konuda sıra dışı
bir varlığa sahip görünüyor. Bölgenin jeotermal tarihçesi, önemi ve
şifa özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

TÜRSAB Disiplin Kurulu Üyesi Halil Yılmaz
Halil Yılmaz, TÜRSAB Disciplinary Committee Member

Mr. Yılmaz, if I may, I would like to begin with the subject that is
often defined incorrectly or insufficiently. What is thermal tourism
and what are the benefits of thermal water for human health?
Thermal tourism means the tourism mobility towards
the facilities that are deployed for the use of geothermic
waters, which are higher than 20°C and feature various
minerals, for the purposes of cleaning, resting, freshening,
and healing. Geothermal waters are one of the most
important sources of richness in Turkey. I would like to
add that they are also used in energy generation, health
tourism, hot spring facilities, and heating, as well as
greenhouses. Located in a geothermic zone, Turkey ranks
the first in in Europe and the seventh worldwide in terms
of source richness and potential. With sulphur with high
melt metal value, radon and salts, Turkey’s thermal waters
have higher quality properties, compared to the thermal
waters in Europe, in terms of flow rate, temperature, and
several physical and chemical features.
Our country and region is one of the most attractive
destinations for such a health service. Lately, conducting
research on the scientific basis for the healing affects of hot
spring cures and thermal therapies has gained importance
and the number of research has increased. According to
the scientific studies and research carried out in both
Turkey and other European countries, thermal therapy and
balneotherapy have a series of positive healing benefits,
as well as therapeutic effects for many diseases, including
particularly rheumatic and dermatological diseases.
Is it right to define Afyonkarahisar only as a thermal tourism
city? Could you explain the touristic diversity of the region?
Apart from being a city for thermal health, Afyon
karahisar is a province that reflects the cultures and arts
of civilizations of thousands years. With its archeological
ruins, caves formed in millions of years, thermal sources
and natural beauties, in addition to handcrafts of hundreds
of years, fairy chimneys, open-air temples, and cuisine, it
has a high tourism potential. The settlement history of
Afyonkarahisar dates back 7000 years. In prehistoric eras
of Anatolia, since the Central Anatolian Basin provided as
a point of transit, Afyonkarahisar which holds a strategic
SAĞLIK TURİZMİ | HEALTH TOURISM
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Afyonkarahisar, 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla termal turizm merkezi ilan edilen iller arasında
yer aldı ve bu kararla ilan edilen 34 termal turizm merkezinin dördü Afyonkarahisar’da bulunuyor.
Ülkemizde termal kaynaklar dört ana destinasyonda
yoğunlaşıyor. Her destinasyon kendine özgü iklim ve bitki
örtüsüne, farklı termal su özelliklerine, konaklama ve ulaşım imkânlarına sahiptir: Birincisi, Balıkesir, Çanakkale
ve Yalova illerini içine alan Güney Marmara (Troya)
destinasyonudur. İkincisi, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa
illerini içine alan Güney Ege (Afrodisya) destinasyonu;
üçüncüsü ise Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Y
 ozgat
illerini içine alan Orta Anadolu destinasyonu ve son olarak, Afyon, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini
içine alan Frigya destinasyonudur. Termal sularının şifalı özelliklerinden dolayı bu vadiye Şifalı Frigya (Phrigya
Salutaris) deniliyor.
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Özellikle 2000 yılından bugüne bölgede bulunan tesis sayısındaki artış ve hizmet niteliğindeki değişimler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Afyonkarahisar termal turizm anlamında rüştünü ispatlamış bir ilimizdir, bunu şu sebeple söylüyorum: Bölgemizde bulunan 4 termal merkezin yüz ölçümleri toplamda yaklaşık 40 milyon metrekare alana eşittir. Bu oldukça geniş
bir sahadır ve sizin de belirttiğiniz üzere bu sahalarda son
15-20 yıl içerisinde oldukça kaliteli 5 yıldızlı oteller ve kür
merkezleri hizmet veriyor. Bölgedeki yatak kapasitesi 22
bin 907 olup hali hazırda işletme belgesi almamış ve açılmayı bekleyen tesislerin yatak kapasiteleri de eklendiğinde bu sayı 28 bin 390 olacak. Dolayısıyla termal turizmde
Afyonkarahisar’ın, 5 yıldızlı otel ve yatak kapasitesi itibari
ile Türkiye’nin en fazla yatak kapasitesine sahip ili olduğunu ve bir kesişim noktası olması nedeniyle ulaşımda
avantaj yarattığını; bilhassa termal suyumuzun kalitesi ve
otellerimizin hizmet kalitesiyle Avrupa’daki birçok termal
tesisten kat kat üstün bir konumda olduğunu belirtmek isterim.
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importance connected the regions of Inner Anatolia,
Aegean, Marmara and Mediterranean.
Acıgöl Lake, the second biggest salt lake of Turkey, and
Eber Lake and Karamık Reed Bed are suitable for hunting
and bird watching, while Akdağ, Sultandağı, and Emirdağ
have camping areas that are rich in wild life. Moreover, Afyonkarahisar is a rich region regarding natural
wilderness. Tokalı Canyon and the protected sites of
Akdağ Natural Park and Akdağ Canyon are home to wild
horses called Jade. Said areas are ideal for eco tourism and
trekking. The Phrygian Valley’s fairy chimneys and Afyonkarahisar Tower, the symbol of the city, are also among the
significant natural and historical heritages. The Phrygian
Valley’s fairy chimneys are spread in a wide area. The area
covered by these fairy chimneys is estimated to be wider
than the one in Cappadocia. The infrastructure of the
region was completed, making it possible to visit the entire
valley called "Turizm Kuşağı Yolu" ("Tourism Route"). The
region is suitable for one-day trekking and cultural trips.
We can say that Turkey has an efficient location in terms of geothermal sources. However, Afyon appears to have extraordinary
riches. Could you give information about the region’s geothermal
history, importance and healing features?
Upon the decision of the Ministry of Culture and
Tourism, Afyonkarahisar was included among the cities
declared as thermal tourism centers. Four of the thirty-four
thermal tourism centers, which were determined with the
said decision, are in Afyonkarahisar.
In Turkey, thermal sources are clustered in four main
destinations. Each destination has its unique climate
and vegetation, different thermal water features, and
accommodation and transportation facilities. The first
destination is the South Marmara (Troy), including
Balıkesir, Çanakkale, and Yalova. The second is the South
Aegean (Aphrodisia) covering Aydın, Denizli, İzmir, and
Manisa. The third is the Central Anatolia destination,

Akademik çalışmalardan haber manşetlerine dek, "Termal Turizmin Başkenti: Afyon" başlığını sıkça görebilir hale geldik. Geçmişe kıyasla belirgin bir biçimde artan bu farkındalığı nasıl bir
yöntem izleyerek yarattınız?
Sizin de belirttiğiniz gibi akademik çalışmaların bizim
için önemi oldukça fazla. Bu bilinçle bölgeyle alakalı çalışmalarımızın daha profesyonel bir şekilde yürütülmesi adına
kuruluşundan bugüne başkanlığını yürüttüğüm ASTTAD’ı
hayata geçirdik. Afyonkarahisar Sağlık, Termal, Turizm,
Tanıtma ve Geliştirme Derneği (ASTTAD), 2013 yılında
16 Afyon gönüllüsü tarafından kuruldu. Şu anda yurt içi ve
yurt dışından termal ve sağlık turizmi konusunda uzman
ve birçoğunu Türkiye’nin yakından tanıdığı 10 profesör ve
9 doçenti bir araya getiren ciddi bir akademik ekibe sahip.
Afyonkarahisar’ın sahip olduğu termal turizm potansiyelinin, sağlık turizmi ile entegre edilip geliştirilmesi ve tanıtılması için kurulan ASTTAD, kentin termal ve sağlık hizmetleriyle de bir dünya kenti olması ve markalaşması için
çalışmalar başlattı. Dernek, Afyonkarahisar’ın termal haricinde de bir sağlık ve turizm şehri olarak konumlanması
gerekliliğine inanıyor. Ayrıca Afyonkarahisar’ın termal ve
sağlık turizmi sektöründe standartlarının belirlenmesinde, sağlık turizmi aktörlerinin bir araya getirilmesinde ve
ulusal-uluslararası bağlantıların sağlanması aşamasında
önemli görevler üstlendi.
Afyonkarahisar’da daha çok termal ve sağlık yatırımı yapılması, teknolojik ve akademik birikimin artması,
kentin her alanda modern, daha yaşanabilir olması için
katkı sağlamayı amaçlayan ASTTAD, ilin termal ve sağlık
turizmi potansiyelinin mevcut ve gelecekteki durumu için
yol haritasını oluşturmuş durumdayız. Düzenli olarak termal ve sağlık turizm uygulamalarının bilimsel yönünü geliştirmek amacıyla panel, sempozyum, konferans, kongre,
kurs, eğitim programı gibi aktiviteler düzenliyoruz, ayrıca
bu konular üzerine düzenlenen yurt içi ve yurt dışındaki
etkinliklerde katılımcı olarak yer alıyoruz. Diğer ülkelerde

i ncluding Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, and Yozgat.
And the last one is the Phrygia destination covering Afyon,
Ankara, Eskişehir, Kütahya, and Uşak. Because of the
healing properties of its thermal riches, the valley is called
Healing Phrygia (Phrigya Salutaris).
What would you say about the changes that have taken place,
especially since 2000, in the increased number of facilities and
services in the region?
Afyonkarahisar is a city that proved itself in the
sense of tourism. The surface area of 4 thermal centers
in our region equals 39,900,000 square meters in total
(including Ömer-Gecek thermal tourism area 26,000,000
m2, Hüdai thermal tourism area 6,600,000 m2, Gazlıgöl
thermal tourism area 4,600,000 m2, and Heybeli thermal
tourism area 2,700,000 m2). It is a huge area and, as you
said, high quality 5-starred hotels and spa centers began
to serve in the last 15-20 years in these areas. The total
bed capacity in the region is 22,907. If we add the number
of facilities whose establishment license process has not
been completed and which have not started to serve yet,
the bed capacity will equal to 28,390. Therefore, I would
like to say that, in thermal tourism, Afyonkarahisar is the
city with the highest number of bed capacity, thanks to its
5-starred hotels and bed capacities. Being a junction point,
it has an advantage in transportation. In particular, the city
is outstanding and many times superior to many European
thermal facilities because of the quality of thermal water
and service at our hotels.
Today we often see the headlines saying, "Thermal Tourism’s
Capital: Afyon". What kind of method did you use to create such
awareness that has remarkably expanded compared to the past?
As you said, the academic studies were really important
for us. With this consciousness, we created ASTTAD,
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aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren dernek,
organizasyon, federasyon v.b. örgütlerle ve üniversitelerle
iletişim kurarak sağlık turizmi konusunda gerekli bilgi
transferini sağladık, gelişmeleri izleyerek gerek üyeleri
gerekse kamuoyunu bilgilendirdik. ASTTAD olarak aynı
zamanda Türkiye’de bir ilk olan Türkiye Sağlık Turizmi
Dernekleri Federasyonu’nun kurulmasında öncü olduk ve
kurucuları arasında yer aldık.
Bölgemize dönük farkındalığı, bahsettiğim tüm bu
çalışmalarla yaratmaya çalıştık.
Tanıtım alanında yurtdışı girişim ve projeleriniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Derneğimiz ASTTAD ve Türkiye Sağlık Turizmi
Federasyonu olarak yurtdışı tanıtım çalışmalarımıza
ciddi anlamda önem veriyoruz. Bölgemizde 2019 yılı için
planladığımız "İslam Ülkeleri Termal Sağlık Turizmi
Kongresi" için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve
2019 yılı içerisinde yurtdışındaki uluslararası fuar ve kongre gibi etkinliklere katılmak için girişimlerimiz sürüyor.
Ülkemizin ve bölgemizin turizm kaynakları ve çeşitliliğini
en iyi şekilde tanıtabilme adına elimizden gelenin en iyisini yaptığımız kanaatindeyiz.
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Son olarak, henüz termal turizmi keşfetmemiş ve yolu Afyon’a
düşmemiş gezginler için bir mesajınız var mıdır?
Söyleşimizin başında da belirttiğim gibi termal turizm
insanların dinlenme, zindeleşme ve sağlık amacıyla
faydalanabilecekleri çok yönlü bir tatil seçeneği sunuyor.
Afyonkarahisar termal suları, kalitesi, şifa özellikleri
ve dünyanın birçok yerindeki termal kaynaklarda
bulunamayacak mineral zenginliğiyle ön plana çıkıyor.
Termalin, lezzetin, zaferin, tarihin ve doğal güzelliklerin merkezi Afyonkarahisar, bölgeyi ziyaret edecek tüm
misafirlerimize güzel ve sağlıklı vakit geçirmeleri için
ideal bir ortam sunuyor.
Yolu dinlenme, zindelik ve şifadan geçen herkesi
Afyonkarahisar’a bekliyoruz.

Akdağ Göleti
Pond of Akdağ
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where I have been serving as the president since its
foundation, in order to execute operations related to the
region more professionally. Association of Afyonkarahisar
Health, Thermal, Tourism, Promotion and Development
(ASTTAD) was founded by 16 volunteers of Afyon in 2013.
Currently, the association has a serious academic team
specialized in thermal and health tourism, consisting of
10 professors and 9 associate professors from Turkey
and foreign countries most of whom are mostly known
in Turkey. Founded to improve and promote Turkey’s
potential thermal tourism by integrating it with health
tourism, ASTTAD has initiated activities to help the city
become a brand and a world city with its thermal and health
services. The Association believes that Afyonkarahisar
needs to be positioned as a health and tourism city, apart
from thermal tourism. It also takes on important tasks to
determine the city’s standards in the sector of thermal and
health tourism, to bring together health tourism players,
and to provide national and international connections.
Aiming to ensure that more thermal and health
investments are made in Afyonkarahisar, academic
knowledge is increased, and the city is modern and
more liveable in every field, ASTTAD has already created the road map to follow the city’s current and future
potential for thermal and health tourism. In addition to
participating in related activities within or outside the
country, the association regularly organizes activities such
as panels, symposiums, conferences, congresses, courses
and training programs with the purpose of improving
the scientific aspect of the thermal and health tourism
practices. We have contacted universities and associations,
organizations, federations and etc., which operate for
the same purposes in other countries, and provided the
necessary information transfer regarding health tourism.
Closely following up the development, we have informed
the members and the public. ASTTAD also pioneered
in the establishment of the Federation of Turkey Health
Tourism Associations and was among the founders.
With all the works that I have mentioned, we tried to
raise awareness about our region.

Could you give us information about your international undertakings and projects for promotion?
As ASTTAD and Federation of Turkey Health Tourism
Associations, we give importance to internal promotional
activities. In our region, our preparations for the Islamic
Counties Thermal Health Tourism Congress, which is
planned to take place in 2019, are ongoing at full steam.
We will also attempt to participate in events such as
international fairs and congresses in 2019. We consider
that we will strive to introduce the tourism sources and
diversity of our country and region in the best possible
way.

Aslantaş - Gönüş Vadisi - İhsaniye
Lion Stone - Valley of Gönüş - İhsaniye

Lastly, do you have a message for travelers who have not
discovered thermal tourism or passed by Afyon yet?
As I mentioned at the beginning of the interview,
thermal tourism is a multidirectional holiday option that
people can benefit for resting, refreshing and healing.
Afyonkarahisar thermal waters are remarkable with their
quality and healing properties and mineral riches which
do not exist in many parts of the world. The center of
thermal spring, taste, victory, history, and natural beauties,
Afyonkarahisar offers an ideal environment for all guests
that will visit the region to enjoy a good healthy time.
Those who happen to seek rest, healthiness, and healing
are welcome to visit Afyonkarahisar.
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Afyonkarahisar Kalesi
Castle of Afyonkarahisar

Yılkı Atları

Aslankaya - Döğer - İhsaniye

Yılkı Horses

SAĞLIK TURİZMİ | HEALTH TOURISM

74

BATI VE DOĞU ARASINDA:

SARAYBOSNA
BETWEEN EAST AND WEST:

SARAJEVO
Saraybosna, Bosna-Hersek'in en büyük şehri ve başkenti.
 inar Alpleri’yle çevrili Saraybosna Vadisi içerisindeki Miljacka
D
Nehri etrafında, yemyeşil tepelerin eteklerine kurulmuş. 600
bin nüfusa sahip. Esas gelişimini 1463'te bölgeye hâkim olan
Osmanlı'ya borçlu. Yakın tarihin bu hüzünlü topraklarına şimdi
huzur ve sükûnet hâkim.
Sarajevo is the biggest city and the capital of Bosnia-
Herzegovina. It is situated on the outskirts of green hills around
the Miljacka River within the Sarajevo Valley and surrounded
by the Dinaric Alps. The population is 600 thousand. The city
owes its development to the Ottomans who dominated the
region in 1463. Today peace and serenity prevail in this woeful
land of recent history.

YAZI–ARTICLE: KEMAL KAYA
yoldaolmak.com
@yoldaolmak
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Sonsuz Ateş Anıtı
Erernal Flame Memorial
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Başçarşı Sebili
Sebilj of Bascarsija
Saray Bosna Katedrali
Sacred Heart Cathedral

Latin Köprüsü

Başçarşı

Latin Bridge

Bascarsi (The Old Town)
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Gezilip görülmesi gereken önemli noktaların
birçoğu birbirine yürüme 
mesafesinde
olduğundan keşfetmesikolay bir şehir.

Saraybosna’nın tarihi çekirdeği olan 'Stari
Grad', yani Başçarşı, kentin en önemli
cazibe merkezi. Sehri
gezmeye başlamak
.
için en uygun nokta olabilir.
Many of the important places to visit are
within walking distance, making the city

easier to explore. "Stari Grad", or "Bascarsija",
is the historical core of Sarajevo and the
most significant attraction site. It is possibly
the most convenient point to start walking
around the city.
Saraybosna, Balkanlar’daki kültürel şehirlerin en
önemlilerinden biri. Din ve etnik köken açısından çeşitlilik gösteren 600 binin üzerinde bir nüfusa sahip. Yüzyıllar boyunca Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler bir
arada yaşamışlar. Ortodoks ve Katolik kiliseleri ile cami
ve sinagog aynı bölgede, neredeyse yan yana. Sık sık ‘Avrupa’nın Kudüs’ü’ olarak adlandırılması da işte bu yüzden. Batı ve Doğu medeniyetlerini aynı anda bünyesinde
barındıran Saraybosna, Balkanlar'da görülmesi gereken
yerlerin başında geliyor.
Gezilip görülmesi gereken önemli noktaların birçoğu
birbirine yürüme mesafesinde olduğundan keşfetmesi
kolay bir şehir. Saraybosna’nın tarihi çekirdeği olan 'Stari
Grad', yani Başçarşı, kentin en önemli cazibe merkezi.
Şehri gezmeye başlamak için en uygun nokta olabilir.
Etrafını güvercinlerin mekân seçtiği çeşmesi ve sağlı
sollu sıralanmış bakımlı ahşap dükkânları ile Anadolu’yu
andırıyor.
Saraybosna’nın kalbi olan Başçarşı (Bašcaršija), 16.
yüzyılda kurulmuş önemli bir Osmanlı çarşısı. Çarşının
etrafında şehirdeki birçok önemli binayı yaptıran Gazi
Hüsrev Bey’e ait camiler, hanlar ve medreseler bulunuyor.
Saraybosna'nın simgelerinden biri olan Sebil, Saat Kulesi,
Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Ferhadiye Caddesi
ve Bursa Bezisteni, gezilip görülecek yerler arasında.
Tarihi Başçarşı'nın kalbinde yer alan zarif, ahşap
şadırvan Başçarşı Sebili (Sebilj), Türkiye’den düzenlenen
Balkan turları için önemli bir ziyaret noktası. Tarihî
şadırvanın olağanüstü bir hava kattığı bu meydanın üç
tarafı da Başçarşı'yı oluşturan dükkânlarla çevrili. Vali
Hacı Mehmet Paşa tarafından 1753'te, İstanbul'daki
çeşmeler model alınarak yaptırılmış.
Sebil’in hemen aşağısında, 1529'de yapılan ve Durak
Camii olarak da bilinen, Başçarşı Camii bulunuyor. Bahçesinde kocaman bir şadırvan yer alıyor. Moriça Han da
Başçarşı’da yer alan önemli bir yer. Halk arasında Han-ı
Atik olarak adlandırılan altı kapılı bedesten, medresenin
az ilerisinde yer alıyor. Han 1551'de yapılmış, 1697'de çıkan yangından sonra restore edilmiş. Halen Gazi Hüsrev
Bey Vakfı’nın malı olan Moriça Han’da, çeşitli kafelerin
yanı sıra otantik kilim ve benzeri eşyalar satan dükkânlar
bulunuyor. İki katlı Moriça Han, ıhlamur ağacı a ltında,
yorgunluk kahvesi içilebilecek en güzel mekânlardan
birisi.

Sarajevo is one of the most important cultural cities
in the Balkans. It has a population of over 600 thousand
with diverse religions and ethnic roots. For centuries,
Muslims, Christians and Jews have lived together. There
are Orthodox and Catholic churches located in the same
region together with mosques and synagogues, standing
almost next to one another. Therefore, it is called the
'European Jerusalem'. Featuring the Western and Eastern
civilizations at the same time, Sarajevo is one of the top
must see places in the Balkans.
Many of the important places to visit are within
walking distance, making the city easier to explore. "Stari
Grad", or "Bascarsija", is the historical core of Sarajevo
and the most significant attraction site. It is possibly the
most convenient point to start walking around the city
and with its water fountain where pigeons like to hang
out and the well-kept wooden stores on both sides, it
resembles of Anatolia.
The heart of Sarajevo, Bascarsija is an old Ottoman
town market that was founded in the 16th century. The
market is surrounded by the mosques of Gazi Husrev Bey
who built several important structures in the city, likehans and madrasas. The Sebilj, Clock Tower, Morica Han,
Gazi Husrev Bey Mosque, Ferhadija Street, and Brusa
Bezistan are among the places to visit as the symbols of
the city.
The wooden fountain located in historical Bascarsija,
Bascarsija Sebilj, is a critical spot for the Balkan tours
organized for Turkish tourists. With the extraordinary
touch of the historical fountain, this square is surrounded
on the three sides by the stores of Bascarsija. Governor
Mehmet Pasha built the fountain in 1753 based on the
fountain models in Istanbul.
Built in 1529, the Bascarsija Mosque, also called the
Durak Mosque, is located down the Sebilj and has a huge
fountain in its garden. Morica Han is another important
spot in Bascarsija. Also called Han-ı Atik by the local
people, the han (inn) is situated close to the madrasa with
six doors. The Morica Han was originally built in 1551 and
renovated after a fire that broke out in 1697. Still owned by
Gazi Husrev Bey Foundation, Morica Han offers several
cafes and stores selling original carpets etc. Two-stored
Morica Han is one of the best places to have some coffee
under a lime tree to rest.
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Ferhadiye Camii

Saat Kulesi

Ferhadija Mosque

The Clock Tower

Rüstem Paşa tarafından 1551'de yaptırılan Bursa
Bezisteni, Bursa İpeği satışı için yapılmış bir kapalı pazar
yeri. 1992–1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında
büyük hasar alan bezisten, daha sonra restore edilmiş.
Günümüzde Saraybosna Müzesi olarak da hizmet veriyor.
Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey'in 1531'de
Mimar Sinan’a yaptırdığı Gazi Hüsrev Bey Camii,
Saraybosna’daki önemli Osmanlı eserlerinden biri. Bosna
Savaşı sırasında hasar alan cami, 1996'da aslına uygun
olarak restore edilmiş. Gazi Hüsrev Bey Camii’nin dış
duvarında iki metal oluklu çeşme bulunuyor. Bu olukların
birisinden su içenin bu şehre yeniden geleceği, diğerinden
su içenin ise bu şehirden biriyle evleneceği rivayet edilir.
Kurşunlu Medrese olarak da adlandırılan Gazi Hüsrev
Bey Medresesi ise 16. yüzyılda inşa edilmiş. Osmanlı
zamanında okul olarak kullanılan medrese, kurulduğu
dönemde 50 bin kitap kapasiteli bir kütüphaneye sahipti.
Saat Kulesi, Başçarşı'da yer alan bir diğer önemli yapı.
Gazi Hüsrev Bey Vakfı tarafından 17. yüzyılda yaptırılan
kule ilerleyen yıllarda çıkan yangın sonucu büyük hasar
almış, daha sonra 1762'de yeniden restore edilmiş.
Başçarşı’ya yakın bir konumda bulunan Latin Köprüsü
(Latinska Ćuprija), 1.Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep
olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Prensi Arşi
dük Franz Ferdinand’ın suikaste uğradığı köprü.
İsa Bey tarafından 1457’de Fatih Sultan Mehmet Han’a
armağan olarak yapılmış Hünkâr Camii’ni görülmesi
gerekenler listesine alın. Saraybosna’nın simgesel yapı
larından biri olan camii, Hünkâr Köprüsü’nün karşı
tarafında yer alıyor.
Başçarşı’nın bittiği yerde Ferhadiye Caddesi başlıyor.
Arnavut kaldırımlı taşlar yerini bu caddede parkeye
bırakıyor. Burası kafe, restoran ile alışveriş dükkânlarının bulunduğu, oldukça modern bir alışveriş caddesi.
Civarında ise otel ve hosteller yer alıyor. Caddenin orta
sındaki ara sokak Jelića'da yer alan Hostel Franz Ferdinand, konaklama için tavsiyem.
THE VOICE OF TRAVEL

Başçarşı’nın bittiği yerde Ferhadiye
Caddesi başlıyor. Arnavut kaldırımlı taşlar
yerini bu caddede parkeye bırakıyor.
Caddenin ortasındaki ara sokak Jelića'da
yer alan Hostel Franz Ferdinand,
konaklama için tavsiyem.
Where Bascarsija ends, Ferhadija
Street starts. Cobblestones leave its place
to parquet on this street. I recommend
staying at Hostel Franz Ferdinand on Jelica
Street, which is an alley located at the
center of Ferhadija Street.
Ordered to be built in 1551 by Rustem Pasha, the Bursa
Bedestan is a covered bazaar for selling Bursa silk. The
bedestan was renovated after it was damaged during the
Bosnian War between 1992 and 1995. Today, it serves as
Sarajevo M
 useum.
Built by Bosnia Sanjak Officer Gazi Husrev Bey in
1531, Gazi Husrev Bey Mosque is among the important
Ottoman structures in Sarajevo. Damaged during the
Bosnian War, it was renovated based on the original
structure in 1996. The mosque has two channeled metal
fountains attached to the outer walls. It is said that, if one
drinks water from one, they will come back to the city;
if one drinks from the other, they will get married in the
city. Also known as Bullet Madrasa, Gazi Husrev Bey
Madrasa was built in the 16th century. It was used as a
school during the Ottoman era and had a library with 50
thousand book capacity when it was first founded.
The Clock Tower is another important structure located
in Bascarsija. Built by Gazi Husrev Bey Foundation in the
17th century, the tower was renovated in 1762 after being
damaged by a fire that broke out in the following years.
Situated close to Bascarsija, the Latin Bridge (Latinska
ćuprija) was the site of the assassination of Archduke Franz
Ferdinand of Austria, which led to World War I.

The Emperor’s Mosque,
built by the order of Isa Bey as
a present for Mehmet the Conqueror, should be in your list
for the places to visit. Carrying
characteristic features of the
first structures of Sarajevo, the
mosque is located across the
Emperor’s Bridge.
Where Bascarsija ends,
Ferhadija Street starts. Cobblestones leave its place to parquet.
Saray Bosna Milli Parkı, Vrelo Bosne
It is a modern shopping street
Sarajevo Public Park, Vrelo Bosne
with cafes, restaurants and
shopping stores. There are also
hotels and hostels around. I
recommend staying at Hostel
Franz Ferdinand on Jelica
Ferhadija Camii (Ferhad Paşa Camii) şehrin kalbinde, Street, which is an alley located at the center of Ferhadija
Ferhadiye Caddesi üzerinde yer alıyor. 16. yüzyıl Osmanlı Street.
Situated at the center of the city, the Ferhadija Mosque
İslam mimarisine sahip camii, Bosna Sancak Beyi Ferhad
Paşa tarafından yaptırılmış ve birçok yer gibi burası da was built by Bosnian Sanjak Officer Farhad Pasha,
carrying the Ottoman’s Islamic architectural style from
savaşta zarar görmüş.
Ferhadiye’nin başında yer alan Sonsuz Ateş (Vjecna the 16th century. As many places in the city, it was also
Vatra), Saraybosna’nın II. Dünya Savaşı’ndan kurtuluşu damaged during the war. The Eternal Flame (Vjecna Vaiçin yapılmış bir anıt. Şehrin kurtuluşundan sonra 6 tra) is located at the beginning of Ferhadija Street. It is
Nisan 1946’da yakılan Sonsuz Ateş, II. Dünya Savaşı’nın a monument erected for the salvation of Sarajevo during
asker ve sivil kurbanlarına adanmış. Marshalla Tito World War II. A fter the salvation of the city, the Eternal
Caddesi’nin köşesinde bulunan anıt, 2011'de bir grubun Flame was opened on April 6, 1946 in the memory of the
ateşli saldırısına uğrasa da çok fazla hasar görmeden lost soldiers and civil victims. The monument in a corner
of the Marshalla Tito Street was subjected to an armed
kurtulmuş.
İnat Evi (Inat Kuca), Saraybosna’daki en ilginç yerlerden attack but it was not damaged.
House of Spite (Inat Kuca) is one of the most interesting
biri. 20. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,
places in Sarajevo. Austro–Hungarian Empire wanted
kamulaştırma namına nehir kıyısındaki evleri yıkmak
to demolish the houses by the river for expropriation.
istemiş. Avusturyalıların güç gösterisi için şehirdeki
Luckily this show of power with the plan of demolishing
görkemli ve önemli binaları yok etme planı ne mutlu ki bu
magnificent and important houses did not work out for
evde işe yaramamış. Inat Kuca'nın sahibi Benderija, evin
this house. The owner of the house Benderija put the
diğer kıyıya taşınması şartını koşmuş. Araya giren hatırlı
condition of moving the house to the other side of the
kişilere rağmen ev sahibi evini y ıktırmamış ve evi bugünriver. Many influential people wanted to convince him
kü yerine taşıtmış. Sahibinin inadı nedeniyle burası "İnat
but he did not allow the house to be demolished, carrying
Evi" olarak anılmaya başlamış. İnat Evi, 1997'den bu yana
the house to where it is today. Because of the spite of the
restoran olarak kullanılıyor; lezzetli Boşnak yemekleri ve owner, they started to call it "House of Spite" and it has
içecekleri tadılabilir. "Bir zamanlar diğer tarafta duru- served as a restaurant since 1997. You can taste delicious
yordum, ama inadına bu yakaya taşındım" tabelasını da Bosnian food and wine here. Also make sure to see the
mutlaka görün.
plate reading, "Once I stood on the other side, but I moved
Saraybosna Katedrali (İsa’nın Yüce Kalbi Katedrali), to this side out of spite."
1889'da Paris’teki Notre Dame Katedrali’nden esinleSarajevo Cathedral (Sacred Heart Cathedral) was built
nilerek yapılmış. Saraybosna’da farklı dinlerin hoşgörü in 1889, inspired by the Notre Dame Cathedral in Paris.
içerisinde yaşandığının bir kanıtı olan katedral, şehir- As a proof that different religions live in harmony, this
deki Katolik nüfusun merkezi kabul ediliyor. Neo-gotik cathedral is considered to be the center of the Catholics in
mimari tarzındaki katedral, Saraybosna Savaşı esnasın- the city. The cathedral with a neo-gothic architecture was
da zarar görse de yenileme çalışmalarıyla ayakta kalmış. damaged during the Sarajevo War but managed to survive
K atedralin bahçesindeki mezarlar ile iç kısmındaki süsle- due to the renovation works. It is worth seeing the tombs
me ve heykeller görülmeye değer.
in its garden and the adornments and sculptures inside.
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Umut (Hayat) Tüneli
Umut (Hayat) Tüneli, Bosna Savaşı sırasında
Bosnalılar için en kritik noktalardan birisi
olmuş. Sırp kuşatmasının bulunmadığı tek nokta olan havaalanına yakın bir konumda bulunan
tünel, savaş boyunca başta ulaşım olmak üzere
ilaç ve silah transferinde kullanılmış. Bosnalı
gönüllüler tarafından 8 saatlik mesailer ile
kazılan tünel tamamlandığında 960 metre
uzunluktaymış.
O zamanlar evini tünelin kazılabilmesi
uğruna hibe eden aile tarafından ziyaretçilere
açık tutulan tünelin bugün sadece 20 metrelik
kısmı gezilebiliyor. Müze 09.00–16.00 saatleri
arasında her gün ziyarete açık. Ulaşım için
Saraybosna'dan düzenlenen tünel turlarına
katılabilirsiniz. Biraz Doğulu, biraz da Batılı
olan Saraybosna, vizesiz ve uygun fiyatlı bir
hafta sonu gezi rotası arayışında olanlar için
nefis bir tercih olur.
The Tunnel of Hope (Life)
The Tunnel of Hope (Life) was one of the
most critical spots for the Bosnians during the
Bosnian War. Close to the airport, it was the
only place free from the Serbian invasion and
was used for transportation purposes, as well
as transferring medicine and arms, during the
war. Bosnian volunteers dug the tunnel with
8-hour shifts and the tunnel was 960 meter
long when completed.
Today, visitors can only see the 20-meter
long part of the tunnel. The family, which than
gave away their house for the tunnel, keeps the
tunnel open for visitors. The museum is open
between 09.00–16.00 every day. You can join
the tunnel tours at Sarajevo for transportation
to museum. Both Western and Eastern a little,
Sarajevo will be a great choice for those who
look for a visa-free, affordable weekend route.
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