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„A Turkinfo információs vonal és az Orient Express kulturális hírportál azt a célt szeretné 
szolgálni, hogy elősegítse a Törökország és Magyarország közötti kulturális 
kapcsolatokat, és hasznos információkat nyújtson mindazoknak a magyaroknak, akik 
kíváncsiak a törökökre, illetve azoknak a törököknek, aki kíváncsiak a magyarokra. A 
jelszavunk: megismerni a másikat és ez által megérteni. Előítéletek nélkül közelíteni 
egymáshoz.”  

http://turkinfo.hu/   
 
 
 

 
 
 
 
2007-ben, Tarik Demirkan szerkesztésében a Rádió C-n elindult egy műsor, Orient 
Express címmel. A heti 1 órás programban, a meghívottak élő adásban beszélgettek a 
török kultúráról, Törökországgal kapcsolatos aktuális kérdésekről.  
A szerkesztő elképzelése az volt, hogy ne csak a törökül jól tudó és a török-magyar 
barátságot ápoló emberek találjanak örömöt a műsorban, hanem azok is, akik még nem is 
ismerik a török kultúrát. A török zene és a beszélgetések „megtették jótékony hatásukat”, 
hiszen egyre többen ismerték fel, hogy Törökország minden gondja és baja ellenére 
érdekes ország.  
Hiába volt sikere az adásnak, ismét bebizonyosodott, hogy a pénz nagy úr. Megfelelő 
szponzor hiányában a rádióműsor megszűnt. Szerencsére Tarik Demirkan úgy gondolta, 
hogy a megkezdett utat folytatni kell. Így született meg a http://turkinfo.hu/ kulturális 
hírportál.   
A weblap 2008. április első napjától üzemel. Azt, hogy mekkora igény volt (és 
természetesen van) rá, tökéletesen bizonyítja, hogy látogatottsága 10 hónap után közelít 
a 100.000-hez, a letöltések száma pedig elérte az 1 milliót.   
A honlap kétnyelvű, a magyar mellett török nyelven is elérhető, így a létrehozók által 
megfogalmazott célkitűzés, miszerint ismerjük és értsük meg a másikat, könnyen 
teljesülhet.  

 
 

Kapcsolat:  
Tarik DemirkanTarik DemirkanTarik DemirkanTarik Demirkan    
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