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Duygu ve deneyimlere dayalı yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social ile bildiğiniz gibi Akra’da yepyeni bir dönemin kapısını açtık.
Kalite ve misafir memnuniyetindeki başarımızla kısa sürede tatilseverlerin de güvenilir limanlarından biri haline geldik. Bu noktada
gücümüze güç katan değerli acentelerimizi, uzman tedarikçilerimizi ve çalışkan kadromuzun özverisini de unutmamamız gerek. Hepsine gösterdikleri çaba için ayrı ayrı teşekkür ederim.
Şu günlerde bir kez daha tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Büyük bir heyecan içerisinde hazırladığımız dergimizin bu sayısında sizleri
öncelikle yıldızların denizle buluştuğu Asmani’ye götürerek, unutamayacağınız bir lezzet şölenine doğru yola çıkaracağız. Ardından
ise hep birlikte Kaleiçi’nin daracık sokaklarını keşfetmeye gideceğiz. Birbirinden keyifli konu ve çarpıcı röportajlar ile dolu dolu bir
dergi, Akra Hotels’de sizleri bekliyor. Sayfaları çevirirken satır aralarından keyif alacağınız bu heyecan dolu yolculuğa şimdiden
hoşgeldiniz.
Saygılarımla,

EN

With Urban Social - the new-generation hotel concept based on emotion and experience - we opened the door to a new era at Akra.
In just a short time, we have emerged as a reliable and constant holiday destination, offering consistently superior quality and high
guest satisfaction. We could not have achieved this success without the contributions of our valued agencies, our expert suppliers and
our hard-working staff. I thank them all for their efforts.
We are delighted to introduce this issue of our magazine. First, we take you to Asmani, where the stars meet the sky, for an unforgettable culinary journey. Then, we explore the narrow streets of Kaleiçi. And this is just the beginning: this issue is filled with intriguing
topics, fascinating interviews – and more. Welcome to this thrilling journey - and we hope you enjoy every line!
Yours truly,

OCAK ŞUB AT MART 2019
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Kaleici

T H E

G A T E W A Y

T O

A N TA LY A ’ S

P A S T

Antalya’nın geçmişe açılan kapısı Kaleiçi; Hadrianus Kapısı, Yivli Minare, Kesik Minare, Mevlevihane, müze ve eski evleriyle, dar
sokaklarını arşınlayan gezginleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
Kaleiçi, the gateway to Antalya’s past; taking travellers on a journey through history via the Hadrianus Gate, the Yivli Minaret, the
Kesik Minaret and the Mevlevihane, as well as museums, old houses and narrow streets…
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ANTALYA’NIN
GEÇMİŞE AÇILAN
KAPISI
TR

EN

Antalya’nın geçmişe açılan kapısı Kaleiçi, Hadrianus Kapısı, Yivli Minare,
Kesik Minare, Mevlevihane, müze ve
eski evleriyle, dar sokaklarını arşınlayan gezginleri, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
M.S 130 yılında yapıldığı bilinen Hadrian Kapısı ile misafirlerini kucaklayan Kaleiçi, aynı zamanda yat limanı
ve birçok başka tarihi kalıntıya da ev
sahipliği yapıyor. Yat limanındaki kale
kapısından Kaleiçi’ne giren turistler,
öncelikle Yivli Minare’yi görerek başladıkları bu turda, 650 yıllık Mevlevihane, kentteki ilk cami olarak bilinen
kesik minare, surlar ve üç kapılar olarak adlandırılan Hadrianus Kapısı ile
büyüleyici bir yolculuğa “merhaba”
diyor.
Neoklasik etkilerin izlerini taşıyan evlerde genellikle Arap alfabesi ile yazılmış “Allah” ve “Maşallah” ifadelerinin
yanında aslan, kartal ve melek bezelerine rastlanıyor. Günümüzde önemli
bir eğlence merkezi olan bu bölgedeki
evler şimdilerde ise butik otel, restaurant, bar, kafeterya, pansiyon, alışveriş yerleri, hediyelik eşya ve ev olarak
kullanılıyor.

Kaleiçi, the gateway to Antalya’s past,
takes travellers on a journey through
history via the Hadrianus Gate, the
Yivli Minaret, the Kesik Minaret and the
Mevlevihane, as well as the museums,
old houses and narrow streets of this
picturesque city section.
Welcoming visitors at Hadrian’s Gate,
believed to have been built in 130 AD,
Kaleiçi is also home to many historical ruins and the marina. Tourists approaching Kaleiçi from the port of the
castle at the marina are greeted by
the Yivli Minaret and the 650-year-old
Mevlevihane, as well as the Kesik Minaret - known as the first mosque in the
city - and the Hadrianus Gate, a triumphal arch that was once part of the city
walls.
Picturesque houses feature traces of
neoclassical influences, including figures of lions, eagles and angels, along
with religious or hospitable Arabic inscriptions. These days, Kaleiçi is known
as a major centre of entertainment:
many of the area’s old houses have
been transformed into upscale boutique hotels and restaurants. There are
also bars, cafes and shopping areas, in
addition to hostels and apartments.

OCAK ŞUB AT MART 2019

05

THE AKRA MAGAZINE

YAZ DÜKKAN
K A L E İ Ç İ
TR
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Kaleiçi’nin Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarında dolaşırken her
an ilginizi çekebilecek bir yere veya
dükkana rastlamanızın mümkün olduğunu da ayrıca belirtelim. Türk
tasarımcılarının ürünlerini yerli ve
yabancı turistlerin beğenisine sunan Yaz Dükkan, bunlardan yalnızca
bir tanesi. Kaleiçi’nin büyüleyici ambiyansına uygun konseptiyle 7’den
70’e herkesin beğenisini kazanan
Yaz Dükkan’ın sahibi Ebru Uçar Er,
bu tarihi yer ile ilgili olarak palmiye dizileriyle işaretlenmiş, Atatürk
Caddesi ile Türkiye’nin en güzel parkı Karaalioğlu Parkı ve Saat Kulesi
tarafından kentin ticari merkeziyle
çevrelenmiş, falezler üzerinden denize açılan ve içinde tarihi bir liman
barındıran çok özel bir kent parçası
yorumunu yapıyor.
Her tarafını dolaşmaya kalktığınızda saatlerinizi alacak büyük bir tarihi merkez ile karşı karşıya olacağınızı söyleyen Ebru Uçar Er, “Kaleiçi,
Antalya’da çok iyi korunmuş yerlerden biri. Daracık sokakları, küçük
meydanları, surları, burçları, cami ve
kiliseleriyle adeta sizi yüzyıl başındaki hayata götürecek bir atmosfer
yaratıyor. Antalya gibi kalabalık ve
hareketli bir şehrin kalbinde sakin,
sessiz ve yeşil bir vahadır Kaleiçi”
diyor.
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As you wander the narrow, cobbled
streets of Kaleiçi, shops, cafes and
scenic settings will catch your interest. During your stroll, you may come
across Yaz Dükkan. Offering the
products of Turkish designers, Ebru
Uçar Er, the owner of Yaz Dükkan,
has won the appreciation of visitors
from ages 7 to 70 with her charming
concept shop. For Ebru Uçar Er, Kaleiçi is one of the city’s most special
areas – lined with palm trees, bordered by Atatürk Street and featuring Turkey’s most beautiful park,
Karaalioğlu Park, and a unique Clock
Tower, Kaleiçi opens onto the sea
through cliffs and harbours a historical port inside.
‘’It would take hours to walk around
every part of this historical centre’’,
Ebru Uçar Er says. She adds that
‘’Kaleiçi is one of the best preserved
places in Antalya. With its narrow
streets, small squares, city walls,
bastions, mosques and churches,
it creates an atmosphere that will
take you back a century. Kaleiçi is a
tranquil, quiet and green oasis in the
heart of a bustling and vibrant city
like Antalya.’’

THE AKRA MAGAZINE
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Kaleiçi’ni ilk kez gezecek misafirlere özel noktalar
önerisinde bulunmak yerine cumbaların neredeyse birbirine değdiği sokaklarda dolaşmalarını öneren Ebru
Uçar Er, “Mermerliden yat limanına inip, Kaleiçi’nde bir
gün boyunca vakit geçirdiklerinde, yerli ve yabancı konukların muhteşem güzelliklerle karşılaşabileceklerini” ifade ediyor. Er, yolu Kaleiçi’ne düşen herkesi arada
nefes alarak, kahve içmek için Yaz Dükkan’a beklediklerini de sözlerine ekliyor.
Özgün dokusu nedeniyle 1972 yılında SİT bölgesi olarak koruma altına alınan Kaleiçi, içinde bulundurduğu
evlerle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

YAZ DÜKKAN
K A L E İ Ç İ
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Rather than propose special points for first-time visitors to Kaleiçi, Ebru Uçar Er suggests a stroll around
the narrow streets where the bay windows of ancient
houses nearly touch each other. She says, “When they
go down to the marina from Mermerli and spend a day
in Kaleiçi, local and foreign guests will encounter wonderful beauties.“ She also invites visitors passing Kaleiçi
to stop in and drink a coffee at Yaz Dükkan.
Kaleiçi, which was taken under protection as a natural
site area in 1972 due to its original texture, attracts significant attention with its charming architecture.

THE AKRA MAGAZINE

GÖKYÜZÜ LEZZETLERİNE ZARİF BİR YOLCULUK

Tarladan Sofraya Asmani
A N E L E G A N T J O U R N E Y I N T O T H E S K Y F L AV O R S

From Field To Fork Asmani
Yemeklerin şef Mehmet Öztürk ve ekibine, müziklerin ise Suat Ateşdağlı’ya emanet edildiği Asmani, tarladan toplanıp aynı gün
servis edilen taptaze ve doğal lezzetleriyle Antalya’nın çekim merkezi olmayı sürdürüyor.
Asmani continues to be the centre of attraction in Antalya. Chef Mehmet Öztürk and his team create delicious dishes from fresh,
natural field-to-table ingredients, while Suat Ateşdağlı curates the restaurant’s music.
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Antalya’nın muhteşem manzarasını,
enfes kokulu eşsiz lezzet şöleniyle
birleştiren AKRA, konuklarını dünya
mutfağının yanı sıra unutulmaya yüz
tutmuş nostaljik tatlarıyla da bir araya getiriyor. Yıldızlara dokunma mesafesinde olacağınız Asmani, unutmayın ki buradaki lezzet noktalarından
yalnızca bir tanesi…
Şık dekorasyonu, farklı tarzı, sıcak
atmosferi ve her zevke hitap eden
lezzetleri ile adını zirveye yazdıran
Asmani, misafirlerini en iyi şekilde
ağırlamak için her zaman hazır. Çünkü
Asmani ekibi için “Hoş geldin” demek,
sıradan bir karşılamadan ziyade, misafirlerinin ruhuna dokundukları sihirli
bir gülümsemeden ibaret.

Combining a magnificent view of
Antalya
with
delectable
dishes,
the ultra-stylish Asmani, at AKRA,
welcomes guests with a selection of
international and traditional dishes.
The Asmani team welcomes guests
with a magic smile that touches the
spirit. A warm atmosphere, along with
elegant décor and distinctive design,
make Asmani one of Antalya’s most
desired dining destinations.
As a casual fine dining restaurant
offering both luxury and comfort,
Asmani has a special place among
AKRA’s dining venues, which bring
feeling and experience to the forefront
with the Urban Social concept.

Panoramik manzarasıyla AKRA’nın 10.
katında hizmet veren restoran, evinizin konforunu aratmayacak samimi ve
modern dekorasyonuyla da keyfin ve
kalitenin yegane adresi durumunda.
Urban Social konsepti ile konaklamada duygu ve deneyimi ön plana çıkartan AKRA’nın lezzet durakları arasında özel bir yere sahip olan Asmani,
“Casual Fine Dining” bir mekan olarak
misafirlerine lüks ve rahatlığı da bir
arada sunuyor.

OCAK ŞUB AT MART 2019
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Adını “gökyüzüne, güneşe ve aya
ait olan yer” anlamından alan restoranın birbirinden seçkin yemekleri
şef Mehmet Öztürk ve ekibine ait.
Tolga Atalay tarafından hazırlanan
Asmani’nin menüsünde ise tatlılarla
beraber 52 çeşit yemek alternatifi
bulunuyor.
Şef Öztürk’ün hazırladığı minyon
mevsim sebzeleri ile ızgara kuzu
küşleme, mantarlı risotto ve ızgara
sebzeler eşliğinde Dry Aged Steak,
yonga enginarlı yeşillik festivali,
ağır ateşte pişirilmiş Portakallı Pekin Ördeği veya deniz börülcesinin
yanı sıra bezelye püresi ile servis
edilen günün taze balığı gibi birbirinden farklı lezzetlere Asmani’nin
özel şarap kavının eşlik ettiğini de
ayrıca belirtelim.
Ülkemize ait yöresel lezzetlerin yanı
sıra, dünya mutfağından da çeşitli
lezzetlerin ikram edildiği Asmani’de
lezzetiyle fark yaratan ürünler, bahçeden alınarak sofranıza taşınıyor.
72 kişilik oturma kapasitesine sahip
olan mekan, 65 kişilik muhteşem terasıyla da misafirlerine büyüleyici
bir atmosfer vaadinde bulunuyor.
Unutmayın ki gökyüzüne bu denli
yakın olacağınız Asmani’de yıldızlar
size yalnızca bir dokunma mesafesindedir.
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Set on the 10th floor of Akra, the
name - Asmani - means ‘the place
that belongs to the sky, the sun and
the moon’. Distinguished by its fine
cuisine and helmed by Chef Mehmet
Öztürk and his team, the extensive
menu, prepared by Tolga Atalay, offers 52 selections of dishes and desserts.
The wine cellar at Asmani is also notable, featuring vintages that beautifully complement the modern and
classic dishes served at the restaurant, which include Grilled Lamb
Roasted with Petite Seasonal Vegetables, by Chef Öztürk, Dry Aged
Steak with Mushroom Risotto and
Grilled Vegetables, Greens Festival
with Artichoke Chips, Beijing Roast
Duck with Orange, Sea Beans and
the Day’s Fresh Fish served with Pea
Puree. Regional Turkish dishes are
also available.
Asmani is proud to serve the freshest
flavours, making a difference with
ingredients and products brought to
the table from the field and garden!
The restaurant has a seating capacity of 72 guests, along with a charming terrace that can accommodate
65 people. At Asmani, you’ll feel that
you can touch the stars from your
table!

THE AKRA MAGAZINE

ŞEFİN TARİFİ
C H E F ’ S

R E C I P E

TR

Ağır Ateşte Pişirilmiş
Portakallı Pekin Ördeği
Malzemeler: 1 adet ördek
5 adet portakal
2 adet soğan
2 dal kereviz sapı
4 diş sarımsak
3 adet havuç		
Yeteri kadar tuz ve
karabiber
Yapılışı: Sebzelerin hepsini küp küp
doğradıktan sonra ördeğimizin içini
doldurup, tuz ve karabiber ilave ediyoruz. 4 su bardağı kadar sebze suyu
ilave edip üzerini folyo ile kaplıyoruz.
160 derecede 3 saat pişmek üzere fırına koyuyoruz. 3 saat sonunda fırının
derecesini yükseltip derisini kızartmak için tekrardan fırına atıyoruz.
Ördeğimiz kızardıktan sonra servise
hazırdır. Afiyet olsun.

EN

Beijing Roast Duck
with Orange
Ingredients: 1 duck
5 oranges
2 onions
2 celery stalks
4 cloves of garlic
3 carrots
Salt and pepper
Preparation: Cut vegetables into
cubes. Stuff the duck with the cubed
vegetables; add salt and pepper. Add
four cups of vegetable stock to the pan
and cover it with foil. Roast in an oven
at 160 degrees, for three hours. At the
end of three hours, increase the heat of
the oven and re-bake the duck to crisp
the skin. Serve – and enjoy your meal
Bon Appetit!

OCAK ŞUB AT MART 2019
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ŞENAY LAMBAOĞLU:
“THE 251 SOUL, MÜZİKSEVERLERE
NEFES OLACAK”
T H E

2 5 1

S O U L

Ş E N A Y L A M B A O Ğ L U :
W I L L B E A B R E A T H
M U S I C L O V E R S

O F

L I F E

F O R

Cazın özel seslerinden biri olan Şenay Lambaoğlu, kısa bir süre önce dördüncü albümü “Rüyalarıma Gir”i dinleyicilerinin beğenisine sundu. The 251 Soul’daki performansıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Şenay Lambaoğlu ile olgunluk dönemi
ürünü olarak nitelediği albümünü konuştuk.
One of the most distinctive voices in jazz, Şenay Lambaoğlu attracted great attention for her performance at The 251 Soul. We
spoke with Şenay Lambaoğlu, who recently released her fourth album, “Rüyalarıma Gir”, which she describes as the product of a
period of maturing.

14
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Şenay Lambaoğlu için caz müzik
nedir?

What is jazz music for
Şenay Lambaoğlu?

Caz, her şeyden önce benim için bir
özgürlük alanıdır. Cazı, tüm müzisyenlerin ve enstrümanların kendi hikayelerini müziğin içine katabildiği, içinde
kendi masallarını, hikayelerini yazabildikleri bir özgürlük platformu olarak
görüyorum.

Jazz is, above all, an area of liberation
for me. I see jazz as a platform for freedom, where all musicians – playing any
instrument - can weave their own stories and tales into music.

Caz müziğin hayatınıza kattıkları
nelerdir?
Bu aslında hayatı nasıl algıladığınızla
da çok alakalı. Ben hayatın olabildiğince biricik ve tek anlardan oluştuğunu
düşünüyorum. Caz müziği de bu anlamda benim için her defasında kendini yenileyen, geliştiren ve kurduğu
cümleleri tekrarlamayan bir müzik türüdür. Bu anlamda cazı özgürlük alanı
ve demokratik bir müzik alanı olarak
düşündüğümü içtenlikle söyleyebilirim.
Caz müziğin Türkiye’deki yeri nedir?
Türkiye’de özellikle son yıllarda caz
müziğin ciddi bir yükseliş yaşadığını düşünüyorum. Bununda sanırım en
büyük nedenlerinden biri müzik sektörünün belirli değerler üzerinde gücünü
kaybederek, bağımsız müzik endüstrisinin biraz daha etkin rol oynamış olmasıdır. Bu tabii müzisyenleri hem çok
heyecanlandırıyor hem de bu anlamda
cesaretleri ve yeni projelerin oluşması
konusunda yeni ufukların açılmasına
neden oluyor. Bununla beraber çeşitli
festivaller ve müzik kulüplerinin, müzisyenlerle birlikte bu sektörü bir şekilde canlandırmasında ve ayakta tutmasında etken olduğunu düşünüyorum.
Bu tek taraflı olacak bir şey değil.
Müziğin sadece üretiliyor olması, tek
başına asla yeterli değil. Burada plak
şirketlerinin, mekanların, caz festivallerin, kültür merkezlerinin ve vakıfların
bir şekilde ayakta tutulduğu bir sektör sözkonusu. Bu istekleri görünce de
daha cesaretli ve istekli şeyler yapılması konusunda birbirimizi cesaretlendiriyoruz.

How has jazz music contributed to
your life?
This is basically about how you perceive life. I think life consists of unique
and singular moments. In this sense,
jazz is music that renews itself; it develops, it progresses and it does not
repeat its sentences. I can honestly say
that I see jazz as an area of freedom
and a democratic music field.
What is the place of jazz in Turkey?
I think that in Turkey, especially in recent years, jazz music has experienced
a significant rise. I think the principal
reason for this is that the music industry has lost its power over certain
values and the independent music industry is playing a more effective role.
This, of course, excites musicians and
opens new horizons for their courage
and new projects. In addition, I think
various festivals and music clubs,
along with musicians, play a major role
in sustaining and keeping the sector
alive. This is not something unilateral.
Just producing music is never enough
on its own. There is a sector where record companies, venues, jazz festivals,
cultural centres and foundations are
kept alive in some way. And when we
this happening, we are encouraged and encourage each other - to perform
even more courageous acts.
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C A Z

M Ü Z I Ğ I B I Z E Ü Ç K E L I M E I L E
T A R I F E D E B I L I R M I S I N I Z ?

ÖZGÜRLÜK, HAYAL GÜCÜ VE
ANLARDAN OLUŞUYOR
CAN YOU DESCRIBE JAZZ WITH
THREE WORDS?
F R E E D O M , I M AG I N AT I O N A N D M O M E N T S

Şenay Lambaoğlu
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Rüyalarıma Gir ismini verdiğiniz
dördüncü albümünüzün çıkış hikayesini okuyucularımızla paylaşabilir
misiniz?
“Rüyalarıma Gir” 4. albümümü oluşturuyor. Bu zamana kadar çıkartmış
olduğum her albüm de gerçekten
çok değerli müzisyenlerle birlikte
çalıştığımı öncelikle belirtmek isterim. İlk albümüm “İçinde Aşk Var” ile
birlikte benim için yepyeni bir yolculuk başlamıştı. İkinci albümüm “Zarf
Tümleci” ise birinci albümün devamı
niteliğinde oldu diyebilirim. Daha
çok şarkı yazarlığı ve Türkçe cazı,
insanlarla ve dinleyicilerle buluşturmak adına gerçekleştirdiğim bir
projeydi o. Üçüncü albümüm “Başka
Türlü Bir Şey” ise sevdiğim şarkı yazarları, ozanlar ve biriktirdiğim müzik insanlarının hayatıma kattıkları
güzelliklerine ithafen yaptığımız bir
saygı albümü niteliğindeydi. Bu 3
albümün toplamından, kendi edindiğim doğruların, yanlışların ve eksiklerin, kısaca altını çizmekten gurur duyduğum işleri, son albümüme
taşımayı uygun gördüm. Bu yüzden
de bunu olgunluk albümü olarak değerlendiriyorum. Burada yine çokta
fazla müziği sınıflandırmadan, yeni
bir alternatif, caz veya pop müzik
olarak değil de, Şenay Lambaoğlu
müziği olarak insanlarla bir şekilde
bu algıyı oturtmaya çalıştım. Çünkü
ben aslında albümlerimde sadece
saf caz müziği yapmıyorum. Kendi
şarkılarımı, bestelerimi ve dünyamı
da bir şekilde dinleyicilerimle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden de
“Rüyalarıma Gir”, kendi evim içerisinde dünyayı nasıl algıladığımla da
alakalı bir yolculuk.
The 251 Soul ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Her şeyden önemlisi burada olmak
bizim için çok heyecan verici ve keyifli. Antalya’da bu kadar güzel bir
mekanda konuk olmak çok güzel bir
şey. The 251 Soul, müzikseverlere
Antalya’da gerçekten bir nefes sağlayacak. Burada insanların dünyanın bir şekilde herhangi bir şehrinde
gibi hissetmeleri çok çok güzel. Biz
daha çok konserlerimizi İstanbul ve
İzmir’de veriyoruz. Ama Antalya’da
bu kadar güzel bir caz dinleyicisi
ile karşılaşacağımızı beklemiyordum. O yüzden bu benim içinde bir
ilk oldu. Hem de hayata ve müziğe
olan umudumu perçinledi. AKRA’da
bizi gerçekten çok güzel bir şekilde
ağırladılar. The 251 Soul’un inanılmaz güzel bir sahnesi ve dinleyicisi
var. Umarım çok daha fazla müzisyenlere sahnenizde yer verirsiniz. Bu
güzel paylaşım ve bu güzel enerji de
çoğalarak, artar.

Can you share the story of your album, “Rüyalarıma Gir”, with our readers?
“Rüyalarıma Gir” is my fourth album.
First, I would like to mention that I
have worked with incredible musicians on all my albums. An entirely
new journey began for me with my
first album, “İçinde Aşk Var”. My second album, “Zarf Tümleci”, was the
continuation of the first album. It
was a project I performed mostly to
bring together song writing and Turkish jazz with people and listeners.
My third album, “Başka Türlü Bir Şey”,
was an homage to my favourite songwriters, poets and musicians. I moved the rights, the wrongs and the
lacks – in short, the elements that I
am proud to underline - from these
three earlier albums into my new album. That’s why I consider this as a
mature album. I don’t want to classify my music as a new alternative,
jazz or pop music, but as the music
of Şenay Lambaoğlu, and I somehow
tried to establish this perception
with the audience. Because I’m not
just doing pure jazz in my albums - I
am sharing my own songs and compositions, and my inner world, with
my listeners. Therefore, “Rüyalarıma
Gir” is a journey about how I perceive
the world within my own home.
What would you like to say about
The 251 Soul?
Most of all, it is very exciting and so
delightful for us to be here! It is lovely to be a guest in such a beautiful place in Antalya. The 251 Soul will
provide music fans with a new breath in Antalya. It’s also so nice that
people here feel like they do in any
city of the world. We mostly perform
in Istanbul and Izmir, and I didn’t
expect to see such a beautiful jazz
audience in Antalya! This was the
first for me. It clinched my hope for
life and music. We were wonderfully
hosted at Akra, and The 251 Soul has
an incredibly beautiful stage and audience. I hope you have more musicians on your stage and that this beautiful sharing and energy increase.
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WOMAN OF THE YEAR AWARD PRESENTED TO
S U N A K I R AÇ , I N A N TA LYA

ANTALYA’DA
YILIN KADINI ÖDÜLÜ
SUNA KIRAÇ’A
VERILDI
Antalya Kadın Müzesi Dr. Jale İnan 2018 Antalya Yılın Kadını Ödülü, iş kadını
ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurucusu Suna Kıraç’a verildi.
Suna Kıraç, businesswoman and founder of the Educational Volunteers Foundation of Turkey, was named Jale Inan Woman of the Year 2018 by the Antalya
Women’s Museum.

TR

EN

Antalya Kadın Müzesi, geleneksel
“Jale İnan Yılın Kadını” ödül töreni,
sosyal sorumluluk ve farkındalık
projelerine destek veren AKRA’nın
ev sahipliğinde düzenlendi.
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The Antalya Women’s Museum recognized Suna Kıraç, a businesswoman and the founder of the Educational Volunteers Foundation of
Turkey, with its ‘J ale Inan Woman of
the Year’ award.
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Antalya Kadın Müzesi Dr. Jale İnan
2018 Antalya Yılın Kadını Ödülü, iş
kadını ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı’nın kurucusu Suna Kıraç’a verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan
Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz
Gül Ege, yılın kadını ödülünü açıklarken: “İdeallerini paylaşanların
arttığı sürece kendisinin zenginleşeceğini düşünüyor, ülkesine çok
değer veriyor, eğitim, sanat, bilim
ve estetik dallarında geleceğe nesiller yetiştirmeyi hedefliyor ve bunun için çok çalışmış.
Eğitimin önemine çok inanıyor, çünkü ülkemizde her çocuğun aynı eğitimi alamadığını biliyor. Onu inanç,
irade ve ideal ile de tanımlayabiliyoruz. İşte yılın kadını, Suna Kıraç”
ifadelerine yer verdi.

The ceremony was hosted by Akra,
a well-known supporter of social responsibility and awareness projects.
Yeliz Gül Ege, President of the Antalya Promotion Foundation, gave the
ceremony’s opening speech. In describing Suna Kıraç, Yeliz Gül Ege said
that, “She believes that, as long as
those who share ideas increase, she
will be enriched. Suna Kıraç values
her country tremendously and aims
to raise generations for the future in
education, culture, the arts and sciences; she has worked hard for this.
She believes in the importance of
education because she knows that
not every child in our country has the
same educational opportunities. We
can characterize Suna Kıraç as a person of faith, will and ideals. Here is
the woman of the year, Suna Kıraç.”

Kurulduğu 2015 yılından bu yana
Antalya Kadın Müzesi tarafından
verilen Yılın Kadını Ödülü, 4 senedir
AKRA Hotels ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

The Woman of the Year Award has
been granted by the Antalya Women’s Museum since its establishment
in 2015. The ceremonies have been
hosted by AKRA Hotels for four
years.

2015 yılından bu yana verilen yılın
kadın ödülüne bu zamana kadar
Hülya Bilgin, Av. Sibel Önder, Şahika Ercümen ve son olarak da Suna
Kıraç layık görülmüştür.

Since 2015, Hülya Bilgin, Att. Sibel
Önder, Şahika Ercümen and, this
year, Suna Kıraç, have been recognized with the Woman of the Year
Award.
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URBAN CHIC LOUNGE HİZMETİ İLE
TATİLİNİZİ EŞSİZ BİR ANIYA
DÖNÜŞTÜRÜN
T U R N

20
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Urban Social Konsept’e göre dizayn edilen AKRA’nın deniz manzaralı “Corner Deluxe” ve “Mediterranean Suit” odalarında siz de
farklı bir konaklama deneyimi yaşayarak, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürmeye hazır mısınız?
Are you ready to transform your holiday into a unique memory? Explore a distinctive accommodation experience in Akra’s sea-view
Corner Deluxe and Mediterranean Suite rooms, with the Urban Social Concept design!
TR

EN

Misafirlerinin rahatlığı ve konforu için bütün detayları
en ince ayrıntısına kadar düşünen AKRA, dinamik
bir şehirlinin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiği
Corner Deluxe ve Mediterranean Suit odalarında
misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor.
34 m 2 kullanım alanına sahip Corner Deluxe ve 56 –
65 m2’lik Mediterranean Suit odalarda oturma alanının
yanı sıra uydu TV, elektrikli su ısıtıcısı, çay – kahve seti
ve minibar hizmeti de ayrıca yer alıyor.

Considering every detail to ensure our guests’ comfort,
Akra presents a unique accommodation experience in
its Corner Deluxe and Mediterranean Suites, designed in
line with the requirements of dynamic urbanites.
Spacious Corner Deluxe rooms feature 34 square
metres, while Mediterranean Suites offer an expansive
56 to 65 square metres, including a living room. Both
provide a satellite TV, a kettle, a tea / coffee set-up and
a minibar.
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AKRA’daki konaklama deneyimini deniz manzaralı Corner Deluxe veya Mediterranean Suit
odalardan yana kullanan misafirler, otelin 10.
katında bulunan Urban Chic Lounge hizmetlerinden ise ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

U R B A N
C H I C L O U N G E

Günün her saatini keyifli bir şekilde geçirerek, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürmeye
hazırsanız, sizi 10. katta bulunan Urban Chic
Lounge’ta bekliyoruz. Misafirlerini eşsiz bir
manzara ile buluşturan Urban Chic Lounge,
Akdeniz’in sonsuz mavisini Beydağları’nın
heybeti ile birleştirirken, size de bu görsel
şöleni yaşama imkanı sunuyor.

07:00 – 24:00
07:00 – 10.00
Continental breakfast
12:30 – 14.00
Lunch snacks
18:00 – 21.00
Dinner hours
*** Between 12:00 - 24:00 local and
international drinks are served free
of charge.
*** Tea, coffee, soft drinks and
cookies are available throughout the
day.
*** The Urban Chic Lounge features a
TV, as well as a reading section with
newspapers, magazines books.
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Guests staying in Corner Deluxe or Mediterranean Suite rooms can enjoy the services of
the Urban Chic Lounge on the 10th floor, free
of charge.
The Lounge also features a panoramic view
of the Mediterranean’s infinite blue and the
majesty of the Bey Mountains.

THE AKRA MAGAZINE

O G G U S TO K U R U C U S U V E M Ü C E V H E R YA Z A R I ÖZ L E M G Ü S A R :

AKRA’YI AQUAMARİN
TAŞINA BENZETİYORUM,
BERRAK VE HUZUR
VERİCİ
ÖZLEM GÜSAR, FOUNDER OF OGGUSTO AND JEWELLERY WRITER:
“A K R A R E M I N D S M E O F A N AQ U A M A R I N E , C L E A R A N D S O OT H I N G … ”

M E S S I K A PA R I S
DIAMOND WHIRL EARRING 7086
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Milyonlarca yılda yer altında oluşmuş değerli taşlar, dededen oğula
geçen el işçilikleri, baş döndürücü
tasarımlar ve efsanevi aşk hikayeleri ile bezeli mücevherlerin büyüleyici hikayesini, bir kez de OGGUSTO
Kurucusu ve Mücevher Yazarı Özlem
Güsar’dan dinledik.
Her kadının olmazsa olmazı olan
mücevherlerin ışıltılı dünyasına
doğru yola çıkmaya hazırsanız, sizleri satırların arasında keyif alacağınız bir yolculuğa davet ediyoruz.
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We listen to t ales of p recious
stones formed und erground over
millions of years , of hand workmans hip p as s ed f rom f at her to
s on, and of st unning d es igns
and t he f as cinat ing stor y of
jeweller y, along wit h my t hical
love stories , f rom Öz lem G üs ar,
t he Found er of OG G USTO and
a Jeweller y Writer. We inv ite
you on a journey of d elight - if
you are p rep ared to s et out on
a p at h to t he glit tering world of
jeweller y, which is ever y woman’s ab s olute must .
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Sizi mücevher kadar, Türkiye’nin ilk lüks sitesi OGGUSTO ile de tanıyoruz, nedir OGGUSTO?
Mücevherden sanata, dekorasyondan otomobile dünyanın dört bir yanından en gustolu haberleri okuyucumuzla paylaşmak için kurulmuş bir web sitesi OGGUSTO. Aylık 157.000 tekil okuyucuya ulaşan ve kısa
zamanda reklam verenleri arasında Maserati’den Jaguar’a, Swarovski’den Mastercard’a, Beymen’den Yapı ve
Kredi Bankası’na kadar çok özel markaların bulunduğu
çok iyi sonuçlar aldığımız bir platform haline geldi.
Mücevher kelimesi siz de ilk etapta neyi çağrıştırıyor?
Mücevher kelimesi benim için büyülü bir dünyayı simgeliyor. Milyonlarca yılda yer altında oluşmuş değerli
taşlar, dededen oğula geçen el işçilikleri, baş döndürücü tasarımlar ve efsanevi aşk hikayeleri…

As renowned as you are for jewellery, you also are notable for creating Turkey’s first luxury website, OGGUSTO. What is OGGUSTO?
OGGUSTO is designed to share what is most tempting
- from jewellery to art, décor to automobiles -with our
readers all over the world. The website has developed
into a platform reaching 157,000 individual readers per
month, and we have achieved stellar advertising results
in a short period of time, with luxe brands that include
carmakers like Maserati and Jaguar, and boutiques such
as Swarovski and Beyman, as well as Mastercard and
Yapi Kredi Bank.
What does the word ‘’jewellery’’ evoke in you?

Birçok kişinin aksine hiç mücevher takmıyorum, işim
gereği hem tarafsız durmaya çalışıyorum hem de artık
almayı hayal ettiğim mücevherler Kraliçe Elizabeth’in
bütçesine uygun.

This word symbolizes a magical world for me. Precious
stones formed underground over millions of years, handcraftsmanship passed from father to son, stunning designs and legendary love stories… Unlike many people,
I do not wear jewellery at all - I try to be neutral in my
work. And, also, the jewels I’d want to buy these days
would fit the budget of Queen Elizabeth!

Mücevher alırken nelere dikkat etmeliyiz?

What are your suggestions for buying jewellery?

Öncelikle güvenilir bir marka ya da kişiden almanızı
öneririm. Uygun bütçeli günlük mücevherlerinizi dönem
trendlerine göre almak mümkün ama ağır mücevherler çocuklarınıza bırakılabilecek gibi zamansız olmalı.
Özellikle taşların kalitesine çok önem verilmeli ki modelden sıkıldığınızda montürü değiştirerek yeniden kullanabilirsiniz.

First, I recommend that you purchase from a reliable
brand or dealer. While you can buy everyday jewellery
on an appropriate budget according to seasonal trends,
serious pieces should be timeless – pieces that your children and grandchildren can inherit! In particular, look at
the quality of the stones: you can always change the setting to reflect your own personal and changing tastes.
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Sizce bir kadında en asil duran mücevher nedir?
Asaletten bahsediyorsak tabii ki kolyeler demeliyim.
Ancak açıkçası küpeyi yüze yakın olduğu için ve doğru seçildiği takdirde de yüze ışık verdiği için cazibeyi
arttıran en önemli tasarım olarak görüyorum. Sırt dekoltesine takılan mücevherleri, farklı tarzlarda olsa bile
birbirine uyum içinde bir arada takılan broşları çok cool
bulduğumu söylemeliyim.
Mücevher konusunda özellikle bir mottonuz bulunmakta mıdır?
“Mücevher en küçük hacimde bile sizi en özel ve biricik
hissettirecek tek şeydir.” Mücevher zevkine ve tutkusuna hayran olduğum Elizabeth Taylor’ın bir sözü ve tamamen katılıyorum.

In your opinion, which pieces look the most magnificent on a woman?
Well, if we are discussing magnificence, necklaces are,
of course, extremely striking. But, obviously, I also see
earrings as compelling pieces; earrings are worn close
to the face and can reflect light if chosen correctly, thus
enhancing a woman’s appeal. I must say, also, that jewellery worn on the back décolleté is very cool, as are
multiple brooches in different styles worn together.
Do you have a favourite saying about jewellery?
‘’Jewellery is the one and only thing that will make you
feel unique and special, even in the tiniest proportions.’’
This is a quote from Elizabeth Taylor, whose taste and
passion for jewellery I admire greatly - and I totally
agree with this statement.

Sizce aksesuarın kıyafet üzerindeki etkisi nedir?
Aynı kıyafetle ancak farklı mücevherlerle çok farklı
look’lar yaratabilirsiniz. Bunun için en önemli şey vücut
ve yüz yapınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Giyeceğiniz
kıyafetin, rengi, deseni ve modeli tabii ki çok önemli
ama bunun kadar önem taşıyan bazı kişisel özellikler
de söz konusu. Uzun ya da kısa boylu olmak, ne kadar
göğüs dekoltesi sevdiğiniz, gözlerinizin rengi hatta
saçınızı o gün at kuyruğu ya da açık kullanacak olmanız
doğru mücevher seçmek için mutlaka dikkat etmeniz
gereken özellikler.
Akra, eşsiz manzarasıyla değerli bir taş olmuş olsaydı
eğer size göre hangi taş olurdu?
Çok sevdim bu soruyu, Akra’da birkaç kere kaldım ve
uzun yıllardır gelmediğim Antalya’ya yine gelebilirim
duygusu verdi bana. Bir taş olsaydı ise kesinlikle; aynı
Akra’nın manzarası gibi günün her anında değişen ve
insanı hayallere sürükleyen mavisiyle aquamarin olurdu.
Son olarak Akra kadınlarının zerafetlerine şıklık katacak mücevher önerileriniz ne olur?
Mücevheri güzel taşımak için o hayatınızın bir parçası
olmalı, ancak saçınız, cildiniz gibi kendinizle özdeşleştirirseniz, sizden bir parça olursa, kendinize yakıştırabilirsiniz. Sadece fiyatı, trendler ya da bir arkadaşınızda beğendiğiniz için mücevher almayın. Biraz da cesur
olun…
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In your opinion, what is the effect of accessories on
clothing?
You can create very different looks for the same outfit
by wearing different jewels. Most essential is that you
know your own body and face. Your clothes - their colour, pattern and style - are of course very important,
but there are also personal elements that are important. Whether you are tall or short, your preferred neckline, the colour of your eyes, even your hairstyle – these
are the details to consider when selecting the jewellery
that is most complementary.
If Akra, with its splendid view, was a precious stone,
which stone would it be, for you?
I love this question! I have stayed a few times at Akra
and it gives me the feeling that I can return Antalya – a
place that I did not come for many years. If Akra were
a stone, it would most definitely be an aquamarine with its blue that changes every moment of the day and
drifts one into dreams, much like the views from Akra.
Finally, what are your suggestions for jewellery that
adds even more elegance to the stylish women of
Akra?
To look good in jewellery, jewellery should be a part of
your life. Only if you identify it with yourself, like your
hair and skin, only if it is a part of you, can it go with you.
Do not buy a piece for its price or because it is trendy.
Do not buy it just because you saw it on a friend…And
be a little brave!
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TADI
DAMAĞINIZDA
KALACAK
TARİFLER
A M B R O S I A N

R E C I P E S

Vegan tatlar ve lezzetli detoks fikirlerimiz sayesinde
siz de güne lezzet dolu bir başlangıç yapabilirsiniz.
Thanks to our vegan creations and delicious detox
ideas, you can start a healthy day full of flavour.
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RAW
PUDING
R A W

P U D D I N G
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Malzemeler: 1 adet olgun avokado
1 adet olgun muz
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı Agave Şurubu
½ çay bardağı su
1 vanilya çubuğu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blenderdan
geçirdikten sonra karışımı kaseye dökün.
Buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya
göre üzerini Hindistan cevizi ile süsleyerek,
servis edebilirsiniz.

EN

Ingredients: 1 ripe avocado
1 ripe banana
2 tablespoons of cacao
1 tablespoon of agave syrup
½ tea cup of water
1 vanilla bar (optional)
Preparation: Combine all ingredients in a
blender. Pour the mixture into a bowl and
cool in the refrigerator. You can garnish
with grated coconut before serving.

BAĞIŞIKLIK
KOKTEYLI
I M M U N E

C O C K T A I L

TR

Malzemeler: 1 adet kırmızı pancar
1 adet limon
1 adet ceviz büyüklüğünde
zencefil
½ adet yeşil elma
Kıvamına göre su
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri katı meyve
sıkacağından geçirin. Detoks içeceğiniz
hazır!

EN

Ingredients: 1 piece of red beet
1 piece of lemon
1 piece of walnut-sized ginger
½ piece of green apple
Water according to consistency
Preparation: Pass all ingredients through
the juicer. Your detox drink is ready!
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KONSEPTLİ AKŞAMLAR
PANORA’DA
SİZLERİ BEKLİYOR
C O N C E P T

E V E N I N G S A W A I T
P A N O R A
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Urban Social konseptini otelcilik
anlayışının merkezine yerleştiren
AKRA, Panora Restoran’da düzenlediği konseptli akşamlar ile misafirlerini lezzet kodu ile buluşturmaya
devam ediyor. Hazırladığı sürpriz
tatlarla yılın her dönemine lezzet
katan AKRA, konseptli akşamlar ile
Türk, Asya ve deniz mahsulleri ile
taçlandırdığı yemeklerini lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Pazar ve pazartesi akşamları uluslararası yemekleriyle öne çıkan Panora Ana Restoran, salı akşamları
Bami Goreng Ten Thai Wog Prawns
ve Beijin Roasted Duck’ı ile meşhur
Asya mutfağını, çarşamba akşamları Meksika mutfağının en sevilen
yemeği Chili Con Carne’den Fajita
ve Dana Kaburgayı, perşembe akşamları Türk mutfağının en özel yemeği olan çiğ köfteden et dönere,
Hünkar Beğendi’den Arnavut Ciğeri’ne kadar birbirinden lezzetli Türk
mezeleri ve tatlılarını misafirleri ile
buluşturuyor. Cuma akşamları Tropikal Carabbian lezzetlerini tadabileceğiniz Panora Restoran da, cumartesi günleri ise Paella’dan tuzda
somona, ızgaradan balık tavaya kadar zengin deniz yemeklerinin tadına bakabilirsiniz.
Akdeniz’in engin mavisi eşliğinde
lezzet tutkunlarını ağırlayan Panora Restoran, Executive Chef Bilal
Güngör ve ekibinin imzasını taşıyan
konsept yemekleri ile hem otel konuklarını, hem de dışarıdan gelen
misafirleri eşine az rastlanan bir
mutfak deneyimiyle baştan çıkarma
konusunda iddialı.

Placing the Urban Social concept at
the forefront of its hospitality approach, AKRA continues to welcome
guests to concept evenings at Panora Restaurant. AKRA adds zest to
every period of the year with surprising flavours, offering Turkish, Asian
and seafood dishes along with entertaining themed evenings.
Standing out with international dishes on Sunday and Monday
nights, Panora Main Restaurant
presents Asian cuisine – including
the mouth-watering bami goreng,
Thai-style prawns and Beijing Roast
Duck on Tuesday evenings.
Wednesday nights are for spicy Mexican cuisine, including chili con carne,
fajitas and beef rack; while Thursdays feature Turkish cuisine - the
delicious tastes of çiğ köfte, döner
kebap varieties, Hünkar Beğendi,
spiced mutton liver, along with the
famous Turkish mezes and desserts.
On Friday evenings, guests can enjoy
tropical Caribbean-style delicacies;
and paella, salt salmon, grilled fish
and a variety of seafood feature on
Saturday evenings.
Welcoming culinary enthusiasts to
enjoy views of the Mediterranean’s
endless blue, Panora Restaurant
entrances hotel guests and local
residents alike with a unique culinary experience and concept dishes prepared by Executive Chef Bilal
Güngör and his team.

Akdeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde hizmet veren Panora Restoran, gerçekleştirdiği konseptli
akşamlar ile misafirlerini haftanın yedi günü farklı lezzetler eşliğinde karşılıyor.
Featuring a splendid Mediterranean view, Panora Restaurant welcomes guests to experience different
flavours seven days a week with its concept evenings.
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FORFUN’DA EĞLENCENİN
DORUKLARINA ÇIKMAYA HAZIR
MISINIZ?
A R E

Y O U

R E A D Y T O H AV E
F O R F U N ?

TR

AT

ForFun, one of Antalya’s most extensive entertainment centres, consistently attracts young people with
Just Dance and Karaoke rooms. Located under the AKRA V, ForFun’s
facilities include a four-player capability for playing Just Dance’s 2016,
2017 and 2018 versions at the same
time. In this game, played on giant
screens in private rooms, you can record 30 seconds of video and share
it on the game’s own website.
ForFun doesn’t forget young people
who live for music! The centre also
features karaoke rooms with special
sound insulation, so guests can sing
as loudly as they want! Have a blast
in karaoke rooms with a 10-person
capacity and internet access.

Müziği yaşamının baş tacı eden
gençleri de unutmayan ForFun,
gençlerin dilediği şarkıları seslendirebilmeleri için özel ses yalıtımına
sahip karaoke odalarında her türlü
imkanı sağlamış durumda. Maksimum 10 kişi kapasiteli karaoke odasında Youtube bağlantısı ile dilediğiniz şarkıları seçerek, eğlencenin
doruklarına çıkabilirsiniz.

34
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Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden ForFun; Just Dance ve
karaoke odaları ile gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. AKRA
V’nin altında yer alan ForFun; Just
Dance’in 2016, 2017 ve 2018 versiyonlarını da aynı anda 4 kişinin oynamasına imkan tanıyacak şekilde
kurgulamış durumda. Özel odalardaki dev ekranlarda oynayabileceğiniz bu oyun ile 30 saniyelik video
kaydı yapıp, oyunun kendi sitesinde
de paylaşabilirsiniz.

BOWLING

A

PS4

LAZER
TAG

VIDEO
GAMES

JUST
DANCE

JA NUA RY F E BR UA RY M A R C H 2 0 19

KARAOKE

MATCH
BROADCAST

BIRTHDAY

FOOD &
BEVERAGE

THE AKRA MAGAZINE

OCAK ŞUB AT MART 2019

35

THE AKRA MAGAZINE

PEDALLARIN EFENDİLERİ
BİR KEZ DAHA
TOUR OF ANTALYA’DA
T H E

B I K E M A S T E R S R E T U R N
T O U R O F A N TA LYA

TR
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UCI’nin uluslararası yol bisikleti takviminde
2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan
“Tour of Antalya Powered By Akra” yarışması,
21 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya’da ikinci kez düzenlendi.
Geçtiğimiz yıl Akra – Barut Hotels ana sponsorluğunda ilki gerçekleştirilen Tour of Antalya ve Akra Gran Fondo bisiklet yarışlarında
dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayan Antalya,
bir kez daha muhteşem bir organizasyona ev
sahipliği yaptı.

‘The Tour of Antalya Powered by Akra’ competition is in its second edition. Taking place
from 21 to 24 February in Antalya - one of Turkey’s leading tourism destinations – the Tour
is in the UCI international road bike calendar
2.2 category and consists of four stages. This
year’s concept is Ancient Cities, while, last
year, the concept was Renewable Energy.
Hosted in Antalya in 2018 for the first time
and under the main sponsorship of Akra – Barut Hotels, the Tour of Antalya again presented a magnificent organization, including world
famous cyclists in the Akra Gran Fondo bike
races.

Geçen yıl yenilenebilir enerji konusunun işlendiği Tour of Antalya’nın bu yılki konsepti “Antik
Kentler” oldu.
This year’s concept for the Tour of Antalya was Ancient Cities.
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21 – 23 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tour of Antalya’nın bu seneki etapları ise
Beşkonak – Antalya (143.7 km), Antalya – Kemer (117 km), Perge – Termessos (92.3 km) ve
Side – Antalya (157.6 km) şeklinde oldu. Akra
Gran fondo (halk yarışı) ise 24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

EN

This year’s stages included Beşkonak – Antalya
(143.7 km); Antalya - Kemer (117 km); Perge - Termessos (92.3 km); and Side - Antalya (157.6 km).
The Akra Gran Fondo (folk race) was held on 24
February 2019.
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REFORMER
PİLATES
R E F O R M E R

P I L AT E S

Reformer Pilates’in ruh ve beden dili arasında bir geçiş yolu
izlediğini vurgulayan AKRA Fit Fitness Müdürü Nasip Bayer, pilatesin bedeni daha estetik bir görüntüye kavuşturduğunu ifade etti. İşte son yılların egzersiz trendi Reformer
Pilates hakkında merak ettiğiniz başlıca detaylar…
AKRA Fit Fitness Manager Nasip Bayer believes that Reformer Pilates follows a transition between the spirit and
body language, and that a Pilates program can help bodies
develop a more aesthetic appearance. Below is a brief explanation of Reformer Pilates, an exercise program that has
become quite popular in recent years…
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Reformer’ın ilk temelleri Joseph Pilates’in I. Dünya Savaşı döneminde
yaralı askerleri yataklarında tedavi
etmeye başlamasıyla birlikte atılmıştı. Joseph Pilates’in hastanede
yataklara ve duvarlara taktığı yaylarla hastaları tedavi etmesi, aslında bugünün en modern Reformer
aletlerinin de ilk denemelerini oluşturmaktadır.

The foundations of Reformer were
laid when Joseph Pilates began
treating wounded soldiers in their
beds during World War I, to promote
physical therapy and rehabilitation.
Pilates’ therapy involved ropes hung
in the beds and walls at the hospital – these were the first iteration of
modern Reformer equipment.
While Pilates has been prevalent for
a number of years, Reformer Pilates
has emerged more recently. Reformer, like standard Pilates, focuses on
stretching, strengthening and regaining energy, as well as keeping
you fit. However, Reformer Pilates
uses equipment specially designed
for these types of exercises, and can
be very helpful in providing Pilates
programs for those who have suffered injuries or have a limited range
of movement.

Son yılların egzersiz trendi Reformer Pilates, standart pilatesten
farklı olarak, özel tasarlanan bir
aletle uygulanan, vücudunuzun esnemesini, güçlenmesini ve kaybettiğiniz enerjiyi size geri kazandırarak,
zinde kalmanızı sağlayan bir egzersiz çeşididir.
Burada amaç; güç kazanmanın yanı
sıra vücudu kendi sınırları içerisinde doğru şekilde esneterek, duruş
bozukluklarını düzeltmek ve tüm
bunlar esnasında da doğru nefes,
tempo, odaklanma ve akıcı hareket
ilkelerine sadık kalmaktır.

The aim in performing Pilates - in
addition to gaining strength - is to
correct posture disorders by stretching the body correctly, within individual limits, while remaining true to
the principles of proper breathing,
tempo, focus and fluent movement
throughout. Reformer Pilates should
be performed with a professional
instructor and supported with cardio exercises. For beginning practitioners, seemingly simple exercises
will start to push the body, as the
level of difficulty increases. Experts
suggest that beginners start slowly,
performing each movement carefully
and thoroughly.

Profesyonel uzmanlar eşliğinde yapılması gereken Reformer Pilates,
mutlaka kardiyo egzersizleri ile de
desteklenmelidir.
İlk etapta çok basit gibi görünen çalışmalar, seviye yükseldikçe vücudu
zorlamaya başlayacaktır. Bu nedenle yapılacak her hareket vücuda iyi
bir şekilde işlenmeli ve çalışmalarda
kesinlikle aceleci olunmamalıdır.
Siz de aynı tip egzersizlerden sıkıldıysanız, rehabilitasyon amaçlı geliştirilen ve günümüzde de oldukça
popüler olan Reformer Pilates’i,
Akra Fit’in deneyimli hocaları eşliğinde deneyimleme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Students who practice Reformer Pilates may see faster results. If you
are interested in a fitness regime
that includes new types of exercises,
check out Reformer Pilates, with the
experienced instructors at Akra Fit.

İŞTE REFORMER PILATES’IN
SAYMAKLA BITIREMEYECEĞIMIZ
BAŞLICA FAYDALARI…
T H E M A I N B E N E F I T S O F
R E F O R M E R P I L A T E S I N C L U D E :

TR
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• Omurga eğrilikleri ve duruş
bozukluklarını düzeltir.
• Esnekliği arttırır.
• Sırt ve bel ağrılarınızı azaltır.
• Nefesinizi düzenler.
• Kasları şekillendirir.
• Kişinin dayanıklılığını arttırır.
• Stresi azaltır.
• Kan dolaşımı hastalıkları ve eklem
rahatsızlıklarının oluşmasını engeller.

• Helping to correct spinal
curvatures and posture disorders.
• Increasing flexibility.
• Reduction of back and lower back
pain.
• Breath regulation.
• Muscle formation.
• Increased endurance.
• Stress Reduction.
• Can help prevent the formation of
blood circulation diseases and joint
disorders.
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H AYA L İ N İ Z D E K İ D Ü Ğ Ü N

Akra’da Gerçeğe Dönüşüyor
YOUR DREAM WEDDING

Becomes Real at Akra
Hayallerinizdeki düğünü gerçeğe dönüştüren AKRA, her yıl yenilenen konsepti ile muhteşem düğünlere ev sahipliği yapıyor.
Modern mimarisi, büyüleyici manzarası, kusursuz hizmet kalitesi, eşsiz yemekleri ve alanında uzman ekibiyle çiftlere unutulmaz
bir düğün vadediyor.
Transforming the wedding of your dreams into reality, Akra hosts incredible weddings, renewing concepts every year. Modern
architecture, fabulous scenery, impeccable service quality, distinctive cuisine and a professional team promise an unforgettable
wedding for couples.

40

JA NUA RY F E BR UA RY M A R C H 2 0 19

THE AKRA MAGAZINE

TR

EN

İster yemyeşil bahçede bir kır düğünü, ister havuz başında yaz düğünü ya
da Akdeniz’in engin maviliğine bakan
eşsiz panoramasına sahip balo salonlarıyla hayallerinizdeki düğünü gerçek
kılan AKRA, düğünlerin vazgeçilmez
adresi olmaya devam ediyor.
Küçük bir grupla başbaşa ya da 500
kişilik davetli topluluğuyla tüm sevdikleriyle birlikte olmak isteyen çiftlerin bu özel günde tek yapması
gereken şey ise nasıl bir düğün istediklerine karar vermek olacak. Görüntüsü ve lezzetiyle sizleri baştan
çıkaracak düğün pastası da AKRA’nın
çiftlere hediyesi…
Duygu ve deneyimleri ön plana çıkartan yeni nesil otelcilik konsepti Urban
Social dokunuşuyla ayrı bir anlam kazanan bu özel güne dair tüm detaylar
ise otelin deneyimli ekibi tarafından
genç çiftlerle birlikte özenle planlanıyor.
Düğününüzün en önemli detaylarından biri olan menü ise Executive Chef
Bilal Güngör ve başarılı ekibinin elinden çıkıyor. Türk ve Dünya mutfaklarının en iyi örneklerini sunan zengin
menüleri ve tercihe göre şekillendirilebilen farklı dekor seçenekleriyle
AKRA, hayali kurulan düğünleri gerçeğe dönüştürüyor. 10 ayrı seçenek
ile birlikte sunulan 4 course menü ise
düğün çiftlerinin talep ve isteklerine
göre özel olarak hazırlanıyor.

A country wedding in a lush garden, a
summer wedding by the pool, or a ballroom event that features panoramic
views of the azure Mediterranean…for
weddings, Akra continues to be the indispensable address.
Whether couples are planning an intimate gathering or a larger event with
500 guests, only you can decide what
type of wedding you want for this special day. And, from Akra, a special gift
to each couple: an enchanting wedding
cake that tastes as good as it looks!
Every detail of your special day is carefully planned in conjunction with the
Hotel’s experienced team, and with
the stylish Urban Social approach, the
new-generation hospitality concept
that brings emotion and experience to
the forefront.
Catering is among the most important
details of a wedding event and Executive Chef Bilal Güngör and his successful team will help you shape a rich,
four-course menu featuring 10 options
of the best examples in Turkish and international cuisine. Distinctive dining
and a range of decor options at Akra
truly make your wedding dream come
true.
Transform your wedding into an unforgettable memory and experience the
privilege of saying ‘Yes’, accompanied
by the magical setting of Akra and a
team that makes you feel like royalty.

Kendinizi adeta bir prenses gibi hissedeceğiniz bu özel gece de, AKRA’nın
büyülü manzarası eşliğinde “Evet”
demenin ayrıcalığını yaşayarak, düğününüzü unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz.
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Nikah Şahidiniz
Akdeniz
Y O U R
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BRIDAL
DETOX ILE
YEPYENI
BIR SEN
A B R A N D N E W
Y O U W I T H
B R I D A L D E T O X

TR

Yeni bir hayata adım attığınız bu en özel
gününüze, sizi eski moda yöntemler yerine yepyeni bir anlayışla karşılayan The
Life&Co, uyguladığı Bridal Detox programıyla sağlıklı ve keyifli bir şekilde hazırlamanın da yollarını sunuyor. Düşük
kalorili vegan beslenme ya da sıvı bazlı
oruç programları baz alınarak hazırlanan ‘Bridal Detox” paketleri; Türk hamamında kese – köpük keyfi, masajlar, cilt
ve vücut bakımları, maskeler, serumlar,
kokteyller, oksijen, ışın ve lenf terapileri,
yoga, meditasyon ve nefes seansları ile
bedensel, zihinsel ve duygusal tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor.

EN

The LifeCo welcomes brides-to-be with
a brand new understanding – rather than
outdated methods - methods - on this
special day. With its healthy and enjoyable Bridal Detox Program, the LifeCo offers wedding prep packages based on low
calorie vegan nutrition, or liquid-based
fasting programs, along with foam treatments in a Turkish hammam, massages,
and skin and body treatments, as well as
masks, serums, cocktails, oxygen treatments, ray and lymph therapies. In addition, yoga, meditation and breathing
sessions are available. Enjoy preparing for
your wedding, with a program that is tailored to your physical, mental and emotional needs.
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AKRA DÜĞÜN MISAFIR
YORUMLARI
A K R A

W E D D I N G

G U E S T

F E E D B A C K

Mert & Yeşim
A T H E N A

H A L L

Herkesin düğünü en özel günüdür, özellikle bayanlar
küçüklükten beri bunun hayalini kurarlar. AKRA otelin
muhteşem manzarası, yemeklerin lezizliği ve otel çalışanlarının naif ilgisi ile birleşince harika bir ambians
oluştu. Düğünümüz hayal ettiğimizden de güzel oldu.
İlgisi, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Everyone’s wedding day is the most special. Especially, a
wedding is something that many women have dreamed
about from childhood. Our wedding at Akra had a wonderful ambiance - the magnificent view of AKRA hotel,
the deliciousness of the food and the genuine interest of
the hotel staff - all combined for an amazing experience.
We would like to thank everyone for their great effort and
interest.

Elis & Atilla
S I D E
Hayatımızın en unutulmaz gününün önemli mimarlarından AKRA Hotels yönetimi ve bütün çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Her şey tek kelime ile muhteşemdi.
We dreamed and you made it come true. The secret ingredients - our food, our conversations, our games and
our music - on our ‘unification’ day… As we celebrated one
of our most special nights, thank you for transforming it
into one of our most memorable, as well.

Taciser & Barbaros
A S M A N I
Biz düşledik, siz gerçekleştirdiniz. Tüm sevdiklerimizle “birleşmemizi” kutladığımız o günde, yemeğimizin,
sohbetimizin, oyunlarımızın ve müziğimizin gizli kahramanları… En özel gecelerimizden birini kutlarken, onu en
unutulmaz gecelerimizden biri haline dönüştürdüğünüz
için çok teşekkür ederiz.
Endless thanks to the management team and all the employees of Akra Hotels, who were the architects of our
most memorable night. Everything was just wonderful.
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Sagalassos
TA R I H I G Ü N Ü M Ü Z E TA Ş I YA N K E N T

Burdur’un Ağlasun ilçesinde “Aşkların ve imparatorların şehri” olarak bilinen Sagalassos, ziyaretçilerini unutamayacakları bir
tarihi yolculuğa çıkarıyor.
Set in the Ağlasun district of Burdur, Sagalassos is known as “the city of loves and emperors”. Visitors will enjoy an unforgettable
historical journey.

46

JA NUA RY F E BR UA RY M A R C H 2 0 19

THE AKRA MAGAZINE

THE CITY
THAT BRINGS PAST
INTO PRESENT
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Geçmişi M.Ö 3 bin yılına dayanan ve
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne
2009’da giren Sagalassos, ziyaretçilerini 5 bin yıllık sokaklarında tarihi
bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’nin en
iyi korunmuş antik kentlerinden biri
olan Sagalassos, Antalya’nın 109, Ağlasun’un ise yalnızca 7 km kuzeyinde
yer almaktadır. Bugün Sagalassos’u
gezenler, kentin Yukarı Agora’sında,
restore edilmiş ve suları çağlayan bir
anıtsal çevre, yaklaşık 13 metre yüksekliğinde onursal sütunlar, iki kemerli kapı ve agorayı çevreleyen yapıların
kalıntılarını görebilirler.

With a history dating from the third
millennium, Sagalassos entered the
UNESCO World Heritage Temporary
List in 2009. The city offers its visitors
a historical journey through five thousand-year-old streets. One of Turkey’s
most well-preserved ancient cities, Sagalassos is 109 km from Antalya and
just 7 km north of Ağlasun. Today, visitors to Sagalassos can observe numerous monumental structures restored
in the city’s Upper Agora, including
13 meter-tall honorary columns, two
arched doors, and the remains of the
buildings surrounding the Agora.

Roma İmparatoru Hadrian’ın M.S 117
– 138 yılları arasında, Sagalassos’a
Pisidya eyaletinin birinci kenti ünvanını vermesiyle, en büyük anıtları inşa
edilir. Bu durum kentin yeni bir altın
çağa da adım atmasını sağlamıştır.
M.S 600’lerin başında meydana gelen
veba ve depremler her ne kadar kentin
çöküşüne sebep olsa da, kentte yaşam
M.S 13. yüzyıla kadar sürmüştür.

The Roman Emperor, Hadrian, gave Sagalassos its name. As the first city of
the Pisidia province between 117 and
138 AD, the largest monuments were
built here, paving the way for the city
to. This to step into a new golden age.
While plagues and earthquakes in the
early 600s caused the collapse of
much of the city, life continued there
until the 13th century.
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Antik kente yapacağınız yolculukta
dikkatinizi çekecek en önemli eserlerden bir diğeri de Antoninler Çeşmesi’dir. Roma İmparatoru Marcus
Aurelius tarafından yaptırılan bu
anıtsal yapının yapımında ise yedi
farklı renk ve özellikte taş kullanılmıştır. Antik kentteki en etkileyici
yapılardan bir diğeri de geçmişin
büyük kahramanları için yaptırılan
ve dans eden kız figürleri ile dekore edilmiş bir Heroon heykelidir.
Birbirlerinin şallarından tutmuş bu
14 kızın betimlendiği friz, gerçekten de görülmeye değerdir. Yaklaşık
14 metre yüksekliğindeki bu eser,
Sagalassos şehri için çeşitli kahramanlıklar gösterenler onuruna yapılmıştır.
Antik kentte ayrıca devasa bir Roma
hamamı, bir kütüphane, suyu pınarından akan küçük bir çeşme, bir
kent konağı, 9 bin kişilik bir tiyatro
ve şehrin bin yıllık tarihini anlatan
başka pek çok eser yer alır. Kazılarda ele geçen buluntular ve dünyaca
ünlü heykeller günümüzde Burdur
Müzesi’nde sergilenmektedir.

One of the most important structures in this ancient city is the Antonine Fountain. Built by the Roman
Emperor, Marcus Aurelius, the Fountain features seven different colours
and stone types. One of the most
impressive structures is a heroon
monument depicting 14 dancing girls
holding each other’s shawls. Approximately 14 meters in height, the work
was composed to honour those who
demonstrated heroism for the city of
Sagalassos.
The ancient city also has an enormous Roman bath, a library and an
urban mansion, as well as a delicate
fountain flowing with spring water. As well, there is a theatre with
a 9,000-person capacity, along
with many other works that reveal
the city’s deep history. Findings recovered from excavations and the
world-famous statues are now exhibited in the Burdur Museum.
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TÜRKİYE’NİN
EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ
ARES SHIPYARD OLDU
Antalya’da yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren ARES Tersanesi, üretim faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana, serbest bölge
firması olmasının getirdiği sorumluluklarının bilinciyle öncelikle ihracat odaklı çalışarak, ana gayesini ülkemize döviz kazandırmak ve Antalya’mızda istihdam yaratmak olarak belirlemiştir.
The ARES Shipyard, operating in Antalya for almost 13 years, has been determined to be primarily export-oriented. With an awareness of its responsibilities as a free-zone firm since the first day of its production activities, the Shipyard’s primary purpose is to
attract foreign currency to our country and to create employment in Antalya.

A R E S 8 5
H E R C U L E S
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T U R K E Y ’ S FA S T E S T G R OW I N G C O M PA N Y:
A R E S S H I P YA R D
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EN

Kuruluş tarihinden bugüne yaptığı üretim ve satışların tamamına
yakın kısmını ihracatla sonuçlandırıp, bununla da yetinmeyerek
13 yıldır gerçekleşen ihracat faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin büyük bir kısmını Antalya’ya yeni yatırımlar olarak geri döndürmüştür. ARES, 90 metreye kadar askeri ve ticari gemilerin
üretilebildiği son teknoloji altyapı/ekipmanlarla donatılmış dört
fabrikası ile kuruluşundan bu yana üretim kapasitesini beş katına
çıkarmıştır.

Since its foundation, the majority of all production and sales of the
13-year-old ARES Shipyard have resulted in exports, with a large
portion of that income returned as new investments in Antalya.
ARES has increased its production capacity fivefold since its establishment, offering four factories equipped with state-of-the-art
infrastructure and equipment capable of producing military and
commercial vessels up to 90 meters.

Çeşitli ebatlarda 100’den fazla gemi inşa etmiş olan ARES Tersanesi’nin önceliği, sahip olduğu dinamik, genç ve hırslı mühendis
kadrosu, müşteri odaklı üretim çözümleri, son kullanıcı memnuniyetine ve ömür boyu destek prensibiyle çalışan Entegre Lojistik
Destek departmanı ile deniz kuvvetlerinin, kamu ve özel kuruluşların her türlü deniz platformu ve bağlı hizmet ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur.

The priority of ARES Shipyard, which has built more than 100 ships
of various sizes, has been to meet the sea platform and connected service needs of all kinds of naval forces, as well as public and
private organizations. The Shipyard has a young, dynamic and ambitious engineering staff, customer-oriented production solutions
and an end-user satisfaction approach, as well as an Integrated
Logistics Support department operating according to a lifelong
support principle.

ARES’in başarısının temelinde, dünyanın önde gelen tasarım ve
donanım tedarikçileri ile işbirliği dahilinde, son teknoloji ekipman
ve yüksek vasıflı insan gücünü kullanarak, üstün tasarım ve kaliteye sahip olan, sınıfının en iyi deniz platformlarını inşa etmesi
ve bunun yanında müşterilerin her kademedeki talep ve beklentilerini karşılayabilmek için son kullanıcılarla daima açık iletişim
halinde olmasıdır. Bu prensiplerle ARES Tersanesi, Avrupa’nın en
büyük kompozit ve alüminyum gemi inşaa tersanelerinden biri olmuş, Türkiye’nin sektörden bağımsız en hızlı büyüyen şirketi ve en
büyük gemi ihracatçısı konumuna gelmiştir.

At the core of ARES’s success is its determination to build bestin-class marine platforms with superior design and quality, using
state-of-the-art equipment and highly skilled manpower in collaboration with the world’s leading design and hardware suppliers. At
ARES, priority is given to ensure open communication with end users and to meet their demands and expectations at all levels. In line
with these principles, ARES Shipyard has become one of Europe’s
largest composite and aluminium shipbuilding yards - the fastest
growing company in Turkey independent from the sector and the
largest exporter of ships.

Katar Sahil Güvenlik Teşkilatı için inşa edilen 34m ARES 110 Hercules Süratli Karakol boyu Avustralya merkezli bir yayın kuruluşu
tarafından 2016 yılının “En İyi Süratli Karakol Botu İnşa Eden Tersanesi” seçmiştir. Akabinde 25 Ocak 2017 tarihinde TOBB tarafından “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketi” seçilmek ARES için bir
diğer gurur kaynağı olmuştur. Yine 2017 yılında dost ve müttefik
ülke Katar’a yaptığı ihracatla Antalya Serbest Bölgesi işlem hacminin yaklaşık 1/4’ünü, toplam Türkiye ihracatının 1/5’ini tek başına gerçekleştirmiştir. Bu başarısını takiben 2018 yılında Umman’a
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk askeri gemi ihracatını gerçekleştiren firma olmuştur. 2019 yılına da ödüllerle başlayan tersanenin
Katar Sahil Güvenlik Teşkilatı için ürettiği 48m boylu ARES 150
Hercules OPV, “Dünyanın En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi” ünvanına layık görülmüştür.

The 34m-long ARES 110 Hercules Speedboat Boat, built for the
Qatar Coast Guard, led to ARES’ selection in 2016 as the ‘Best
Speedboat Boat Building Shipyard’ by an Australia-based broadcasting company. The next year, on 25 January, ARES was chosen
as ‘Turkey’s Fastest Growing Company’ by TOBB – another source
of pride for the Shipyard. As well, in 2017, ARES single-handedly carried out approximately one-quarter of the trading volume of
Antalya Free Zone and one-fifth of Turkey’s total exports, with exports to friend and ally Qatar contributing to this success. In 2018,
ARES became the first company in the history of Turkish Republic
to export military vessels to Oman. The Shipyard entered 2019 with
additional awards: its 48m-long ARES 150 Hercules OPV, produced
for the Qatar Coast Guard Organization, was awarded the title of
the ‘World’s Best Offshore Patrol Vessel’ by Baird Maritime.

Faaliyetlerinin tamamına yakını ihracata dayalı olan ARES Tersanesi’nin öncelikli hedefleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil
Güvenlik Teşkilatları’nın tüm ihtiyaçlarını yabancı sermayeye bağlı kalınmaksızın karşılamak yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde
kazanılan ve 105 adet ARES 35 FPB botundan oluşan Sahil Güvenlik Kontrol Botları Projesi ile bu sözünün arkasında durduğunu göstermiştir. 5 yıllık bir program dahilinde üretilecek 105 adet
ARES 35 FPB Kontrol Botları yasadışı göçle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla Mersin’den Hopa’ya kadar, Türkiye’nin
tüm sahillerinde görev yapacak.

The primary objective of ARES Shipyard, with its majority of export-oriented activities, is to meet all the requirements of the Turkish Navy and Coast Guard Organizations without being bound to
foreign capital. The Coast Guard Control Boats Project, which consists of 105 ARES 35 FPB boats, is a successful demonstration of
this commitment: 105 ARES 35 FPB control boats produced within
a five-year program will operate along Turkey’s coastline from Mersin to Hopa, to combat illegal immigration and prevent smuggling.
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ELEKTRİKLİ
LÜKS OTOMOBİL
PORSCHE’DAN SORULUR
P O R S C H E : T H E R I G H T A D D R E S S
L U X U R Y E L E C T R I C C A R

F O R

A

Lüks otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz aylarda tanıttığı elektrikli otomobil konsepti Mission E’nin SUV sınıfındaki versiyonu ‘Mission E Cross Tourismo’yu Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı.
Porsche, the luxury automobile manufacturer, introduced its Mission E electric car concept SUV-class vehicle, the Mission E Cross Tourismo, at the Geneva Auto Show.
TR

EN

Özel olarak Porsche tarafından tasarlanan Mission E
Cross Tourismo, elektrikli otomobil platformunda yepyeni bir devir açıyor. Çarpıcı tasarımıyla göz kamaştıran
elektrikli otomobil konsepti Mission E’nin SUV sınıfındaki versiyonu Mission E Cross Tourismo, üç temel üzerine tasarlanmış: Tasarım, ayrıcalık ve performans…
Yaklaşık 80 bin dolarlık Amerika fiyatıyla satışa sunulan Mission E Cross Tourismo, son dönemde birbiri ardına tanıtılan elektrikli modellerden ise tasarımı ve lüks
görünümüyle hemen ayrılıyor. Otomobilin sunduğu kesintisiz güç düzeyi, piyasadaki diğer elektrikli otomobillerle kıyaslanamayacak kadar da fazla.
İki adet mıknatıslı senkron motorundan (PSM) ürettiği 600 hp (440 kW) üzerindeki güç ile Mission E Cross
Tourismo, sıfırdan 100 km/s hıza 3.5 saniyede, 200 km/s
hıza ise 12 saniyeden kısa bir sürede çıkıyor. 800 V sistem voltajı sayesinde 15 dakikalık şarjla 400 kilometre
yol yapabilmesi de Porsche SUV’unun önemli artısı.
Porsche Mission E Cross Tourismo’nun güçlü yanları arasında; arazi sürüşünden ilham alan çarpıcı tasarımının
yanı sıra dokunmatik ekran ve göz takip sistemine sahip
etkileşim konsepti gösteriliyor. Geniş çamurluklar ve ön
tekerleklerin arkasında yer alan hava çıkışları ile üç boyutlu yan paneller ise 1.99 metre genişliğindeki konsept
otomobilin sportif crossover karakterini de gözler önüne seriyor.

Created by Porsche, the Mission E Cross Tourismo
launches a new era of electric cars. With its stunning design, the Mission E’s SUV class version Mission E Cross
Tourismo is based on three principles: design, privilege
and performance.
With a price tag of about US$ 80,000, the Mission E
Cross Tourismo is immediately distinguished from other electric models by its sleek appearance and luxurious
details. The vehicle’s uninterrupted power level is unmatched by other electric cars on the market.
The Mission E Cross Tourismo features power over 600
hp (440 kW), produced by two magnet synchronous motors (PSM); it accelerates from 0 to 100 km / h in 3.5 seconds and to 200 km / h in less than 12 seconds. Thanks to
its 800-volt charging port, it has a driving range of 400
minutes in a 15-minute charging.
The strengths of the Porsche Mission E Cross Tourismo
include a stunning design inspired by off-road driving as
well as a touch screen and eye-tracking interaction concept. Wide fenders, air outlets behind the front wheels
and three-dimensional side panels reveal the sporty
crossover character of the concept car, which is 1.99 meters wide.
Porsche aficionados will appreciate the car’s silhouette,
featuring a fly line sporty roof line stretching rearward
with a curve.

Otomobilin siluetine damgasını vuran tasarım unsuru,
arkaya doğru kavis çizerek uzanan flyline sportif tavan
çizgisiyle, Porsche tutkunlarını şimdiden kendisine hayran bırakacak.
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RUNATOLIA
2019
TR

Tarih: 1-3 Mart 2019
Yer: Atatürk Kültür Parkı – Cam Piramit Önü / Antalya
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia
Antalya Maratonu, 3 Mart Pazar günü koşulacak. Etkinlik,
profesyonel koşuculara hitap ettiği kadar, koşu deneyimi
az olan amatör sporcuları da bir araya getirecek. Bu yılki
koşu, Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden start
alacak.
EN

Date: 1-3 March 2019
Location: Atatürk Cultural Park - Glass Pyramid Front /
Antalya
Runatolia Antalya Marathon, organized for the 14th time
this year, takes place on Sunday, 3 March. The event brings
together amateur and professional runners. This year’s race
starts from the front of the Glass Pyramid in the Atatürk
Cultural Park.

ÇINGENELER
ZAMANI MÜZIKALI
Gypsies Time Musical
TR

Tarih: 16 Şubat 2019
Yer: Antalya Kültür Merkezi
Vural Bingöl’ün yönettiği Çingeneler Zamanı
Müzikali, 1980’lerin Yugoslavya’sında neşeleri
eksilmeyen ancak yüzlerine baktığımızda her bir
çizgide hüzünlerini görebildiğimiz çingenelerin
aşkları, ayrılıkları, mutlulukları ve acılarını Antalya Kültür Merkezi’nde sahneye taşıyarak, Antalyalılara keyifli bir gün yaşatacak.

EN

Date: 16 February 2019
Location: Antalya Cultural Centre

54

‘Gypsies Time Musical’, directed by Vural Bingöl,
brings the love, separations, happiness and suffering of the Gypsies of former Yugoslavia during
the 1980s to the stage, at the Antalya Cultural
Centre.

AZIZNAME

PIRAYE

TR

TR

Tarih: 8 Şubat 2019
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım
Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih: 9 Şubat 2019
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım
Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından yola çıkarak efsane yönetmen Yücel Erten tarafından yeniden uyarlanan Azizname, 08 Şubat
2019 Cuma günü Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar
Merkezi’nde Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Usta şair Nazım Hikmet’in yüreğinin bütün gücüyle yazdığı mektup ve şiirlerden oluşan, onun iç
dünyasına yapılan bu yolculukta,
aşkın, şiirin ve müziğin evrensel
ve ölümsüz yönüyle tanışmaya ve
yüreğinizin kapılarını açmaya hazır
olun.

EN

EN

Date: 8 February 2019
Location: Konyaaltı Municipality
Nazım Hikmet Congress and
Exhibition Centre

Date: 9 February 2019
Location: Konyaaltı Municipality
Nazım Hikmet Congress and
Exhibition Centre

Readapted by legendary director
Yücel Erten from the stories and
satires of Aziz Nesin, Azizname will
be performed on Friday, 08 February 2019 at the Konyaaltı Municipality Nazım Hikmet Congress and
Exhibition Centre.

Get ready to immerse yourself in
the universal and immortal aspects
of love, poetry and music, as you
embark on a journey into the inner
world of Nazım Hikmet’s heartfelt
letters and poems.

ONAY AKBAŞ
SERGI

LEYLA’NIN
EVI

Onay Akbaş Exhibition

TR

Tarih: 12 Şubat 2019
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım
Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

TR

Tarih: 8 Şubat 2019
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Zülfü Livaneli’nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla’nın Evi, 12 Şubat 2019’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet
Kongre ve Fuar Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.

Onay Akbaş’ın sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerden bir seçkiyi sunan “Kıyısız Dalgalar” isimli
retrospektif sergi, 8 Şubat’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde görülebilecek.

EN

EN

Date: 8 February 2019
Location: Türkan Şoray Cultural
Centre

Date: 12 February 2019
Location: Konyaaltı Municipality
Nazım Hikmet Congress and
Exhibition Centre

Featuring a selected works from
Onay Akbaş, ‘Kıyısız Dalgalar’ is a
retrospective exhibition of the artists’ collection. Opens 8 February
at the Türkan Şoray Cultural Centre.

Adapted from Zülfü Livaneli’s epic
novel, ‘Leyla’nın Evi’ will be performed on 12 February 2019 at the
Konyaaltı Municipality Nazım Hikmet Congress and Exhibition Centre.

1984-BÜYÜK
GÖ ZALTI
Big Brother is Watching You

ALEVLI
GÜNLER
TR

Tarih: 14 Mart 2019
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

TR

Tarih: 14 Şubat 2019
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi
İngiliz yazar George Orwell’in 1949
yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri
1984, dünya perdecileri aracılığıyla tiyatro sahnesinde tekrar hayat
buluyor. Rutkay Aziz ve Taner Barlas gibi başarılı oyuncuların sahne
alacağı 1984’ü kesinlikle kaçırmamalısınız.
EN

Date: 14 February 2019
Location: Türkan Şoray Cultural
Centre
‘1984’, the classic dystopian novel
by English writer George Orwell
was published in 1949 and quickly
became a cult favourite. This
revival features Rutkay Aziz and
Taner Barlas.

Cem Davran ve Erkan Can gibi usta
isimlerin rol aldığı “Alevli Günler”
izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
EN

Date: 14 March 2019
Location: Türkan Şoray Cultural
Centre
‘Alevli Günler’, where master actors
such as Cem Davran and Erkan Can
perform on stage, is a story of three
childhood friends; one became the
neighbourhood’s butcher, one an
accountant and one a Turkish culture professor in this contemporary
play.

İnsanın doğasında var olan öğrenme
isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bilgiyi ya da
bir görseli fark ettiğinde hemen harekete
geçer. Dünyanın etrafında dolaşan ilk
insandan, en geniş yoluna kadar pek çok
ilginç bilgiyi sizler için araştırdık. Bakalım
bunları biliyor muydunuz?

?

ÇOCUKLAR GÜN
IÇERISINDE ORTALAMA
NE KADAR GÜLER?
HOW MUCH DO CHILDREN LAUGH
D U R I N G T H E DAY ?

TR

Y O U

K N O W ?

The desire to learn, embedded in human
nature, is prompted when humans realize
that they do not know something. We
have collected some interesting items for
you, from the first man to travel around
the world to the widest path. Let’s find
out how much you know.

D I D

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Gülmek, stres hormonunu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15 – 100
kez gülerler.
EN

Laughter strengthens the immune system and reduces stress hormones. A 6-year-old child generally
laughs 300 times a day, while adults only laugh 15
- 100 times.

ATLI INSAN
HEYKELLERINDE,
ATIN AYAKLARI ILE NE
ANLATILMAK ISTENIR?

DÜNYANIN
ETRAFINI
ILK DOLAŞAN
KIMDI?

W H AT D O E S T H E P L AC E M E N T
OF HORSE HOOVES SIGNIFY IN
EQUESTRIAN SCULPTURES?

WHO WAS THE FIRST MAN TO
T R AV E L A R O U N D T H E W O R L D ?
TR

Bu sorunun cevabına Macellan yanıtını verdiyseniz
eğer şimdiden yanıldığınızı belirtmek isteriz. Çünkü Ferdinand Macellan, dünya turunu tamamlayamadan öldürülmüştür. Macellan ile birlikte seyahat
eden Henry, Macellan’ın ölümünün ardından dünyanın etrafını tam olarak dolaşan ilk insandır.

TR

Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür,
atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
EN

EN

If you answered ‘Magellan’, then you would be incorrect. Ferdinand Magellan was killed before he could
complete his world tour. Henry, who travelled with
Magellan, was the first person to travel around the
world, after Magellan’s death.

In equestrian sculptures, if both of the horses’ front
legs are in the air, the rider died in battle. If the horse
has only one leg in the air, the rider died of wounds
in the battle; if the horse’s feet are touching the
ground, the rider died of natural causes.

DÜNYANIN EN
GENIŞ YOLU
NEREDEDIR?

KAFALARINI
ÇEVIRMEDEN ARKALARINI
GÖREBILEN HAYVANLAR
HANGILERIDIR?

W H E R E I S T H E W I D E S T PAT H I N
THE WORLD?

WHICH ANIMALS CAN SEE THEIR
REAR WITHOUT TURNING THEIR
HEADS?

TR

Dünyanın en geniş yolu; Brezilya’daki Anıtsal Eksen’dir. Yol da 160 araba yan yana gidebilmektedir.
TR
EN

Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

The widest path in the world is the Monumental Axis
in Brazil: 160 cars can traverse side by side.
EN

Only rabbits and parrots can see their rear end without turning their heads.
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