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Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yazı da birbirinden güzel projelerle, dolu dolu bir şekilde geçirececeğiz. Kadir Dursun’un
organizatörlüğünde bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz Akra Caz Festivali, bu yaza damgasını vuracak etkinliklerimizden yalnızca
bir tanesi. Bunun yanı sıra sinemaseverleri bu yaz da unutmadık. Vizyona damgasını vuran filmlerden oluşturduğumuz film seçkisini
Akra’nın eşsiz ambiyansında bu yaz da yıldızlar altında seyredebileceksiniz.
The Akra Magazine’in 3. sayısında okuyacaklarınız arasında ise 2000 yıllık tarihiyle günümüze uzanan Aspendos Antik Kenti, kendine
has yorumuyla Mehmet Kuş’un imzasını taşıyan birbirinden lezzetli sushiler, balayı odaları, birbirinden çarpıcı performanslarıyla
Antalya’ya damgasını vuran The 251 Soul ve ilgi çekici konu başlıklarıyla birbirinden çarpıcı söyleşiler yer alacaktır.
Büyük bir özveriyle hazırlamış olduğumuz The Akra Magazine’i keyifle okumanız dileğiyle…

EN

We’ll spend this summer full of many good projects, like previous years. Staged for the second time this year under the organization by
Kadir Dursun, the International Akra Jazz Festival is just one of the activities to hit the headlines. Apart from this, we didn’t forget the
cinema lovers this year, as well. You’ll be able to watch the movies, selected among the features ones, under the stars at the unique
atmosphere of Akra.
In this 3rd issue of the Akra Magazine, you will read about the Aspendos Ancient City dating back to 2000 years ago, the delicious sushi
bearing the signature of Mehmet Kus with his own personal touches, the honeymoon rooms, the Bar which has left its mark on the 251
Soul, as well as many other interesting headings and striking interviews.
I hope you will enjoy reading the Akra Magazine we prepared delicately...

G Ö K H A N

P O L A T

Akra Hotels Genel Müdürü
General Manager of Akra Hotels
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Y I L L I K G E Ç M I Ş I Y L E A S P E N D O S
A N T I K T I Y A T R O S U

Aspendos
Akdeniz bölgesinin başyapıtı niteliğinde olan Aspendos Antik Kenti, Antalya’ya turistik açıdan değer katan
bir yer olmasının yanı sıra, konser ve kalabalık organizasyonların gerçekleştirilmesi içinde oldukça uygun bir
yapıya sahiptir.
Aspendos Ancient City, the masterpiece of the Mediterranean Region, is both a value-adding touristic area for
Antalya, and equipped with a structure appropriate to hold concerts and crowd organizations.
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Önemli bir antik kent olmasının yanı
sıra kente su getiren antik çağdan
kalan muhteşem su kemerleri ve şehrin tamamlayıcısı Alaaddin Keykubat
Köprüsü ile mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelen Aspendos Antik Kenti, Anadolu’daki Roma
tiyatrolarının günümüze sahnesi ile
ulaşabilen en eski örneklerinden birini
oluşturur.

Aspendos Ancient City is not only an
important ancient city, but also one
of the must-sea locations with the
magnificent ancient aqueducts, which
transported water to the city, and the
Eurymedon Bridge which is a complement to the city, and it is also one
of the most ancient examples which
could preserve its stage to date among
the Roman theatres in Anatolia.

Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda,
Köprüçayı’nın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde kurulan Aspendos,
yamaca yaslanmış olan küçük bölümü
ve düz kemerler üzerine inşa edilmesi
nedeniyle Roma dönemi mimarisinin
özelliğini yansıtmaktadır.

Located 8 kilometers away from the
district of Serik where the Koprucayi
reaches plane area after running
through the mountainous area, Aspendos was built on the plain arches with
a small part of it leaned towards the
slope, reflecting the Roman period architecture.

En küçük sesi dahi orkestranın en üst
kısmına iletebilme özelliğiyle adeta
hayranlık uyandıran Aspendos, günümüzde pek çok sanatçının konserlerine de ev sahipliği yapar. Akustik orkestrası ile ünlü olan bu tiyatro, Roma
tiyatrosunun sahne kısmı ile bugünlere gelmiş başarılı yapılarından da biri
durumundadır.

Evoking admiration with its feature of
transmitting even the lowest sound to
the highest section of the theatre, Aspendos currently hosts many concerts.
Well known for its acoustic orchestra,
this theatre is one of the few structures
of the Roman theatre examples which
could preserve its stage to date.

SAYI: 3
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Aspendos Antik Kenti’ni diğer antik kentlerden ayıran
özelliklerin başında ise sosyal yapı ve dönemin kültürel yapıları gelmektedir. Zira antik kent içinde bulunan
pek çok sosyal yapı, dönemin yaşamı hakkında da tarihi bilgiler sunar. Aspendos Antik Kenti’nin içinde bulunan agora, tiyatro, stadyum, hamam, sarnıç ve dükkanlar ise bu tür sosyal ve kültürel alanlardan yalnızca
birkaçıdır.

Aspendos Ancient City is different from the other ancient
cities with its social structure and cultural features of
the then-period. Because, many social structures of
the ancient city provides historical information about
the social life of the then-period. The agora, theatre,
stadium, bath, cistern and shops inside the Aspendos
ancient city are just a few of such social and cultural
areas.

Milattan sonra 2. yüzyılda Romalı Zenon tarafından
inşa ettirildiği kabul edilen Aspendos Antik Tiyatrosu
bu alanda dünya üzerinde günümüze kadar ulaşabilen en nadide antik tiyatrolardan biri olması sebebiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini
çekmektedir.

Known to have been built by the Roman Zenon in the
2nd century A.D., Aspendos Ancient Theatre is one of the
rarest ancient theatres that could preserve its structure
to date, and therefore, it attracts the attention of both
domestic and international tourists.

Tarihi ve kültürel varlıkları ile oldukça zengin bir konuma sahip olan Antalya, bu değerlerin daha fazla
değerlendirilerek, kentin tanıtımına katkı sağlaması
amacıyla 2019 yılını Antalya Valiliği’nin öncülüğünde
“Aspendos Yılı” olarak kutlamaktadır.
Aspendos Antik Kenti’nde tiyatrodan sonra gelen en
önemli kalıntı ise şüphesiz ki şehirdeki su kemerleridir.
Kuzeydeki dağlardan şehre su getiren bu su kemerleri, yaklaşık 1 km uzunluğa sahiptir. Günümüzde büyük
çoğunluğu ayakta olan yapı, çağın mühendislik becerisini ise gözler önüne sermektedir.
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Antalya has a highly rich position with its historical
and cultural properties, and so the year of 2019 is
announced and celebrated as the “Year of Aspendos”
under the leadership of the Governor’s Office of Antalya
to provide a contribution to publicity of the city.
The most important remains after Aspendos Ancient
City are, undoubtedly, the aqueducts of the city.
These aqueducts, bringing water to the city from the
mountains on the North, run approximately 1 km along
the city. With a great part of it preserved to date, this
structure reveals the engineering capabilities of the
then-period.
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayan “Uluslararası
Aspendos Opera ve Bale Festivali” ise bu
sene 1 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında
26. kez Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine
sunulacaktır.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği önemli sanat etkinliklerinden biri olan Aspendos Opera
ve Bale Festivali; başlangıcından beş yıl
sonra uluslararası kimliğine kavuşarak,
her geçen yıl artan sanatsal kalitesi ile
de dünyanın önemli topluluklarının katılmak için sıraya girdikleri bir festival haline gelmiştir.
Avrupa’nın saygın kuruluşları arasında
olan Avrupa Festivaller Birliği’ne de kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera
ve Bale Festivali, dünyadaki diğer festivallerle birlikte saygın yerini almıştır.
2000 yıllık antik tiyatronun ışığı altında
Devlet Opera ve Balesi’nin sergileyeceği
birbirinden güzel bu gösterileri kaçırmamanızı öneririz.

EN

Organized by the Directorate General
of State Opera and Ballet to provide
substantial contributions to cultural
tourism, the “Aspendos International
Opera and Ballet Festival” will be staged
for the 26th time this year between
September 1 - 18, 2019 at the historical
atmosphere of the Aspendos Ancient
Theatre.
Aspendos International Opera and Ballet
Festival, one of the important art activity
organized by the Directorate General
of State Opera and Ballet, acquired an
international fame five years after its
start, and turned into a festival with
the most important bands of the world
queued up to participate thanks to its
ever-increasing artistic quality.
Recognized by the European Festivals
Association, one of the reputable
organizations of the Europe, the Aspendos
International Opera and Ballet Festival
became one of the global prestigious
festivals.
We recommend you to not to miss out
any of these great shows to be performed
by the State Opera and Ballet under the
lights of the ancient theatre dating back
to 2000 years ago.

A
08

s

p

e

n

d

o

s

THE AKRA MAGAZINE

THE RESIDENCE AT TUI
SENSATORI
B A R U T
TR

F E T H I Y E
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Barut Hotels, lüksü ve sadeliği bir arada sunan benzersiz ‘’The Residence’’ konsepti ile Dünya turizmine
bambaşka bir boyut kazandırdı. TUI’nin en lüks segmenti olarak hayata geçirilen ‘’The Residence’’ konseptini, dünya üzerinde ilk kez uygulayan zincir otel
grubu Barut Hotels, The Residence at TUI Sensatori
Barut Fethiye’yi yarım asırlık otelcilik tecrübesi ile
Mayıs 2019’da hizmete sundu.
The Residence, huzurlu, sessiz, sakin ve çok özel bir
adres… Dinamik ve modern mimarisi, bir gölü andıran
upuzun havuzu, bu havuzla birleşen farklı özellikteki
odaları, kısa sürede tüm alanlara ulaşmanızı sağlayan
kompakt yapısı ile The Residence farklı bir deneyim
sunmak üzere sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.
The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye’de sizi
neler mi bekliyor?
Modern mimari, konforlu ve lüks konaklama deneyimi,
yemyeşil çam ağaçları ile iç içe geçmiş plaj, Ege Denizi’nin mavi suları, kalitesi tescillenmiş Barut hizmet
anlayışı, güler yüzlü ekip, konforu ve şıklığı bir arada
tutarak tasarlanmış 152 oda, yalnızca yetişkin misafirleri ağırlayan huzurlu, dingin ve sessiz bir tatil anlayışı…
Akra’dan aşina olduğunuz Asmani şimdi de The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye’de!
Asmani mutfak yaklaşımı ve kültürünü Ege usulü lezzetlerle harmanlayarak taçlandıran şeflerimiz hünerlerini şimdi de Asmani Fethiye’de siz lezzet tutkunlarına
sunuyor.

Developing the unique concept of “The Residence” that
combines luxury and simplicity, Barut Hotels brought
a completely new breath into the World tourism. Being the first chain of hotels group around the world to
realize the concept of “The Residence” as the top-level luxurious segment of TUI, Barut Hotels opened The
Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye in May 2019
leveraging on its half-century experience in hotel management.
The Residence is a peaceful, quiet, calm and highly
special address... Equipped with a dynamic and modern architecture, a very long pool that looks like a lake,
rooms connected to this pool, and a compact structure
enabling you to access all areas in a short time, The
Residence is waiting for you and your beloved ones to
offer you a completely different experience.
What are waiting for you at The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye?
Modern architecture, comfortable and luxurious accommodation experience, beach surrounded by green
pine trees, blue waters of the Aegean Sea, service concept of Barut with its quality certified, good-humored
team, 152 rooms designed comfort and elegance in
mind, and a peaceful, calm and quiet holiday concept
that hosts adult guests, only.
Asmani, you have become familiar with at Akra, is now
at The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye!
Combining and crowning the Asmani kitchen approach
and culture with the Aegean-style tastes, our chefs are
now working their magic for you at Asmani Fethiye.

www.barutfethiyeresidencesensatori.com
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TÜRK – RUS KLASIK MÜZIK
FESTIVALI, PIAZZOLLA GECESI
ILE NOKTALANDI
T U R K I S H - R U S S I A N C L A S S I C A L M U S I C F E S T I VA L
E N D E D W I T H P I A Z Z O L L A N I G H T

Türk – Rus Klasik Müzik Festivali; kültür, sanat, tarih, doğa, spor gibi birçok konuda toplam yararına sosyal sorumluluk projelerini
hayata geçiren önemli turizm gruplarından Barut Hotels tarafından düzenlendi.
Turkish-Russian Classical Music Festival was held by Barut Hotels, one of the most important hotel groups known for realizing
various social responsibility projects for the benefit of society in many fields such as culture, art, history, nature and sports.

TR

EN

Türkiye’nin turizm başkenti olarak gösterilen ve Rus turistler tarafından da yoğun ilgi gören Antalya, yeni bir
klasik müzik festivaline ev sahipliği yaptı. 11 Mayıs’ta
“Piazzolla – Gala” başlıklı kapanış konseriyle Türk –
Rus Klasik Müzik Festivali, sanatseverlerin yoğun ilgisi
ile sona erdi. Side Antik Tiyatrosu’nda, uluslararası üne
sahip Keman Virtüözü ve Orkestra Şefi Vladimir Spivakov’un Genel Sanat Yönetmeni olduğu festival, yerli ve
yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

12

Antalya, known as the tourism capital of Turkey and
attracting a great deal of attention from the Russian
tourists, hosted a new classical music festival. TurkishRussian Classical Music Festival ended with the closing
concert titled “Piazzolla - Gala”, which attracted a great
deal of attention from the art lovers, on May 11. During
the festival, which drew heavy attention from both
national and international art lovers, Vladimir Spivakov,
the globally-known Violin Virtuoso and Conductor, acted
as the General Art Director of the festival held at Side
Ancient Theatre.
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Türkiye’nin turizm başkenti olarak gösterilen ve Rus turistler tarafından da yoğun
ilgi gören Antalya, yeni bir klasik müzik
festivaline ev sahipliği yaptı. 11 Mayıs’ta
“Piazzolla – Gala” başlıklı kapanış konseriyle Türk – Rus Klasik Müzik Festivali,
sanatseverlerin yoğun ilgisi ile sona erdi.
Side Antik Tiyatrosu’nda, uluslararası üne
sahip Keman Virtüözü ve Orkestra Şefi
Vladimir Spivakov’un Genel Sanat Yönetmeni olduğu festival, yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Festivalin Genel Sanat Yönetmeni ve günümüzün en büyük keman sanatçıları
arasında yer alan Şef Vladimir Spivakov
ile Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası;
en yetenekli Nikita Vlasov ile orkestranın
kendi üyeleri olan Moskova Virtüözleri Oda
Orkestrası solistlerine, 11 Mayıs akşamı “Piazzolla – Gala” başlıklı kapanış konserinde
eşlik etti. Yüzyılın romantik eserleri içinde
daima özel bir yeri olan Astos Piazzolla’nın
eşsiz eserlerinden oluşan kapanış konseri,
Side Antik Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverleri hayran bıraktı.
Türk – Rus Klasik Müzik Festivali’nin 8
Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen ilk
konseri, “İki Dost Ülkenin Bestecileri” Türk
Besteci Nevit Kodallı ve Rus Besteci Şoştakoviç eserleri ile başladı. Ardından Soprano Anna Aglatova, opera literatürünün
en gözde aryalarını seslendirdi. Avrupa’da
“Cecilia Bartoli’nin kız kardeşi” olarak anılan genç sanatçının solistlik becerisi alkışlarla ödüllendirildi. Konserin sonunda
dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl
Say, Mozart’ın “12. Piyano Konçertosu’nda
solist olarak sahneye çıktı. Antik tiyatroyu
dolduran yerli ve yabancı sanatseverlerin
dikkatle ve hayranlıkla izlediği Say, yoğun
ilgi ve alkışa cevaben sahneye geldi ve Aşık
Veysel’in ezgilerine yer verdiği Kara Toprak
parçasını, sürpriz bir kolajla İzmir’in Dağları’nda ezgisine bağlayarak yeniden Veysel ile bitirdi. Tiyatroyu dolduran sanatseverler, bu eşsiz doğaçlamayı dakikalarca
ve ayakta alkışladı.
Türk – Rus Klasik Müzik Festivali’nin 9 Mayıs Perşembe akşamki ikinci konserinde
Moskova Virtiözleri Oda Orkestrası; Spivakov’u şef ve solist olarak Vivaldi “Keman
Konçertosu” eşliğinde ağırladı. Sonrasında
da Spivakov idaresinde, Rusya’nın en başarılı flüt sanatçılarından olan Sergey Zhuravel’e Vivaldi’nin “Flüt Konçertosu’nda
eşlik etti. Topluluk konserini, Spivakov idaresinde seslendirdiği, Boccherini ve Çaykovski eserleriyle tamamladı.
Vladimir Spivakov; festivalin daimi orkestrası olan ve bu yıl 40. Yılını kutlayan “Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile verdiği
kondere dair “Son yıllarda gerçekleştirdikleri en heyecan verici konsere imza attıklarını” belirterek, şunları söyledi. “Türk – Rus
Festivali sadece sizin için değil, bizim için
de çok keyifliydi. Özellikle Barut Hotels’e
teşekkür ederiz. Sizinle üç gün birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bu hatırayı uzun
süre kalbimizde taşıyacağız. Size, çocuklarınıza ve ailenize sağlık ve mutluluk; ülkenize de refah dolu günler diliyoruz. Yeniden
görüşmek üzere!”
Türk – Rus Klasik Müzik Festivali; kültür,
sanat, tarih, doğa, spor gibi birçok konuda
toplm yararına sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren önemli turizm gruplarından Barut Hotels tarafından düzenlendi.
İki ülkenin 2019 yılını “türk – Rus Kültür ve
Turizm Yılı” ilan ettiği anlamlı bir dönemde;
köklü dostluğu da pekiştirmek ve müzikle
sergilemek amacıyla yola çıktıklarını belirten ev sahibi Barut Hotels Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar Barut da yaptığı açıklamada; “Böylesi bir özel yıla, Side Antik Tiyatrosu’nda Türk – Rus Klasik Müzik Festivali
ile katkıda bulunduk. Yoğun ilgiden dolayı
başta sanatçılarımız olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

EN

Antalya, known as the tourism capital
of Turkey and attracting a great deal of
attention from the Russian tourists, hosted
a new classical music festival. TurkishRussian Classical Music Festival ended with
the closing concert titled “Piazzolla - Gala”,
which attracted a great deal of attention
from the art lovers, on May 11. During the
festival, which drew heavy attention from
both national and international art lovers,
Vladimir Spivakov, the globally-known
Violin Virtuoso and Conductor, acted as the
General Art Director of the festival held at
Side Ancient Theatre.
The Conductor Vladimir Spivakov, the
General Art Director of the Festival and
among the greatest violinists of the modern
world, and the Moscow Virtuosi Chamber
Orchestra accompanied Nikita Vlasov,
referred to as one of the most talented
young-generation
Russian
performers,
and the soloists of the Moscow Virtuosi
Chamber Orchestra during the closing
concert titled “Piazzolla - Gala”. The closing
concert, where the unique works of Astos
Piazzolla who has a special place among
the romantic works of this century at all
times, impressed the art lovers at Side
Ancient Theatre.
The first concert of the Turkish-Russian
Classical Music Festival started with the
works of the Turkish Composer Nevit Kodalli
and the Russian Composer Shostakovich,
who are the “Composers of the Two Friendly
Countries” on May 8, Wednesday. Then
Soprano Anna Aglatova took to the stage
to sing the most favorite arias of the
opera literature. Called as “the younger
sister of Cecilia Bartoli” in Europe, the
young singer was applauded loudly for her
soloist performance. At the final part of
the concert, Fazil Say, the globally-known
Turkish pianist and composer, appeared on
the stage as a soloist to perform “Mozart’s
12th Piano Concerto”. Watched with utmost
attention and admiration by both national
and international art-lovers at the ancient
theater, Mr. Say reappeared on the stage
following the intense attention and
applause, and performed his work “Kara
Toprak” (Black Earth) composed on the
melody of Asik Veysel, and to the surprise
of the audience, he continued with the song
“Izmir’in Daglarinda’, and returned to Asik
Veysel again to end his performance. The
art-lovers stood up to show their respect
and applauded this unique improvisation
loudly for minutes.

Stating that “This was the most thrilling
concert we have performed in the recent
years,”, Vladimir Spivakov remarked on the
concert he performed with the Moscow
Virtuosi Chamber Orchestra, which is the
permanent orchestra of the festival and
marking their 40th anniversary, continued
his words: “Turkish-Russian Festival was of
a great pleasure for not only you, but also
us. We would like to take this opportunity to
express our special thanks to Barut Hotels.
We were quite happy to spend the last three
days with you. We’ll carry this unforgettable
memory deeply in our hearts for a long
time. We wish you, your children and family
a life full of health and happiness, and your
country days full of prosperity. See you
again!”
Turkish-Russian Classical Music Festival
was held by Barut Hotels, one of the most
important hotel groups known for realizing
various social responsibility projects for
the benefit of society in many fields such
as culture, art, history, nature and sports.
Stating that they set off on this journey
to reinforce the deep-rooted friendly
relations and show this with music in such
a meaningful year that was announced as
the “Year of Turkish - Russian Culture and
Tourism”, Haydar Barut, the Chairman of
the Board of Directors of the Barut Hotels
that hosted this festival, continued his
words: “We provided a contribution to such
a special year with the Turkish-Russian
Classical Music Festival held at Side
Ancient Theatre. We thank everyone who
has exerted their efforts to draw such heavy
attention, especially our great artists.”

During the second concert of the TurkishRussian Classical Music Festival, the
Moscow Virtuosi Chamber Orchestra hosted
Spivakov as the conductor and soloist
accompanied by the “Violin Concerto” by
Vivaldi on May 9, Thursday. Then, they
accompanied Sergey Shuravel, one of
the most accomplished flute performers
of Russia, during the “Flute Concerto” by
Vivaldi as led by Spivakov. The orchestra
ended the concert with the works of
Boccherini and Tchaikovsky performed as
led by Spivakov.
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Hediye Et!
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AKRA GIFT CARD AYRICALIKLARI
AKRA’DA SIZI BEKLIYOR
A K R A

G I F T

C A R D
F O R

P R I V I L E G E S A R E
Y O U A T A K R A

W A I T I N G

Yenilikçi yapısını gözler önüne koyan Akra, alışılagelmiş hediyelere son vererek, sevdiklerini mutlu etmek isteyen
misafirleri için Akra Gift Card hazırladı.
Laying its innovative structure bare, Akra prepared Akra Gift Card for its guests who want to put the classical gifts
on the shelf, and make their beloved ones happy in a different way.
TR

EN

Siz de hediye alırken çoğu zaman bizim gibi kararsızlık
yaşayanlardansanız eğer bu haberimiz hemen söyleyelim tam size göre. Özel günlerin yaklaşmasına yakın
en zorlandığımız konuların başını şüphesiz ki hediye
seçimi konusunda yaşadığımız zorluklar çeker. “Acaba
ne alsam?” ile başlayan bu soru yumağı ise beraberinde şüphesiz ki kocaman bir kafa karışıklığını getirir.
Bu düşünceden yola çıkarak yenilikçi yapısını gözler
önüne koyan Akra, alışılagelmiş hediyelere son vererek, sevdiklerini mutlu etmek isteyen misafirleri için
muhteşem bir kart hazırladı. Akra Gift Card adını
verdiği bu kart ile sevgililer gününün yanı sıra ister
anneler veya babalar günü, isterseniz de yıldönümü
ve doğum günlerinde sevdiklerinize Akra Gift Card ile
seçtiğiniz herhangi bir en uygun hizmeti hediye edebilirsiniz.”
Daha fit bir görüntüye sahip olabilmesi adına babanız
için Akra Fit’i, güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplayan annenize de cilt bakımı ve masaj uygulamaları
için The LifeCo seçeneğini hediye edebilirsiniz. Ayrıca
doğum günü kutlamalarınız içinde The 251 Soul, Asmani ve Pablito seçeneklerimize göz atmanızı öneririz. Yoğun geçen okul ve sınav stresini geride bırakan
çocuğunuz içinde arkadaş gruplarıyla doyasıya eğlenebilmesi için ForFun muhteşem bir hediye alternatifi
olmaya hazır.
İsme özel olarak tanımlanan Akra Gift Card sahipleri, harcama noktalarından kartlarındaki yüklü olan
bakitelerini kullanabilme ayrıcalığına sahip olurlar.
Akra Gift Card’ın tanışma hediye olarak Akra Fit’ten
vereceği 3 aylık fitness üyeliği ile siz de sevdiklerinizi
mutlu ederek, Akra’nın ayrıcalıklarla dolu dünyasıyla
tanıştırabilirsiniz.
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If you are in two minds about buying gifts like us, the
below-given innovation is ideal for you. As special days
draw near, beyond doubt, we all have the highest level of difficulty in deciding what to buy as a gift. Undoubtedly, deadlock of questions starting with “What
should I buy?” turns into a giant confusion. Inspired by
this fact, Akra which lays its innovative structure bare
prepared a great card for its guests who want to put
the classical gifts on the shelf, and make their beloved
ones happy in a different way. With this card named
as Akra Gift Card, you can present your beloved ones
the most appropriate service of your choice on either
valentine’s day or mother’s day or father’s day or anniversaries or birthdays.
You can present Akra Fit to your father to enable him
to have a much fitter look, and The LifeCo to your
mother, who turns heads with her beauty, for skin care
and massage sessions. Moreover, we recommend you
to look at various alternatives at The 251 Soul, Asmani
and Pablito for birthday celebrations. ForFun is an ideal
gift alternative for your child, who has left highly intensive and stressful school and test seasons, to have fun
with her/his friends to the full.
Holders of Akra Gift Card, identified exclusively for the
respective holders’ names, have the right to enjoy their
balance as loaded into their cards from spending locations. You can make your beloved ones happy with
3-month fitness membership at Akra Fit, granted as a
welcoming gift by Akra Gift Card, and introduce them
into the privileged world of Akra.
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SUSHI KEYFI
ASMANİ’DE ÇIKAR
B E S T

P L A C E T O E N J O Y
A S M A N I

S U S H I :

Dünya ve Türk Mutfağı’nın en lezzetli örneklerini ufak dokunuşlarla daha da çekici hale getiren Mehmet Kuş, Asmani’deki
birbirinden lezzetli sushileriyle misafirlerini unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Making the most delicious meals of the World and Turkish cuisine with his fine touches, Mehmet Kus takes his guests to an
unforgettable journey with his delicious sushi at Asmani.

TR
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Lezzet tutkunlarını uluslararası gurme kültürlerin
farklı tatlarıyla buluşturan Akra, Japon mutfağının en
lezzetli üyelerinden biri olan sushileriyle misafirlerini
Casual Fine Dining Restaurantı Asmani’de unutulmaz
bir deneyime davet ediyor.

Offering various tastes from international gourmet
cultures to taste lovers, Akra invites its guests to an
unforgettable experience at its Casual Fine Dining
Restaurant “Asmani” with service of sushi, one of the
most delicious components of the Japan cuisine.

Uzakdoğu mutfağının seçkin lezzetlerini şef Mehmet
Kuş’un özel yorumuyla birleştiren Asmani, görsel şölen yaratan sunumlar eşliğinde misafirlerini unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Asmani’nin
25 çeşit sushiye sahip menüsü ise her yıl günümüzün
getirdiği yenilikler göz önünde bulundurularak, revize ediliyor. Orijinalinden çok kopmayarak, günümüz
modern mutfağının getirdiği yenilikler ile sentezlediği
birbirinden lezzetli sushiler de ise Antalya’nın en tecrübeli sushi ustalarından Mehmet Şef’in imzası bulunuyor.

Combining the selected tastes of the Far Eastern
cuisine with the special touches by the Chef Mehmet
Kus, Asmani takes its guests to an unforgettable
journey accompanied by presentations that look like a
visual feast. The menu of Asmani including 25 different
types of sushi is revised every year considering
the modern innovations. Chef Mehmet, one of the
most experienced sushi masters of Antalya, puts his
signature on all delicious sushi which are revised with
the innovations of the modern cuisine in a manner not
to deviate from the original tastes.

Pazar günü hariç haftanın her günü Asmani’nin eşsiz
atmosferinde birbirinden lezzetli sushilerin tadına
bakabilirsiniz.

You can taste various types of sushi at the unique
atmosphere of Asmani every day except Sundays.

Panoramik şehir manzarasının yanı sıra şık dekorasyonu, farklı tarzı, sıcak atmosferi ve birbirinden lezzetli sushileriyle Asmani, misafirlerini en iyi şekilde
ağırlamak için her şeye hazır. Çünkü Asmani ekibi için
hoşgeldin demek, sıcak bir karşılamadan ziyade misafirlerinin ruhuna dokundukları sihirli bir gülümsemeden ibarettir.

Offering a panoramic city view, an elegant decoration,
a different style, a warm atmosphere and delicious
types of sushi, Asmani is ready to entertain its guests in
the best manner. Because; for the Asmani team, saying
“Welcome” is a magical smile touching the spirits of its
guests rather than just a warm welcoming.

SAYI: 3
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KUM HEYKELLER
“D E N I Z E F S A N E S I ” I L E
SEZONU AÇTI
S A N D

S C U L P T U R E S M A K E A
“ M A R I N E L E G E N D S ”

D E B U T
T H E M E

U N D E R

Farklı ülkelerden 15 kum heykeltraşın, yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200’e yakın eserin sergilendiği
festivalin bu yıl ki teması ‘Deniz Efsaneleri’ olarak belirlendi.
Theme of the festival is determined as ‘Marine Legends” this year at the festival exhibiting nearly 200 works under 45 different sub
themes created by 15 sand sculpture artists from different countries using sand of nearly 10 thousand tons.
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Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’ sezonu,
“Deniz Efsaneleri” temasıyla açtı. Bir önceki yıl
“Legends Efsaneler” temasının izlendiği festival, 12 ay ziyarete açık olacak.
Farklı ülkelerden 15 kum heykeltraşın, yaklaşık
10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200’e yakın eserin sergilendiği festivalin bu
yıl ki teması ise “Deniz Efsaneleri” olarak belirlendi. Aralarında İskoç Efsanesi Finfolk, Kore’den Geouksean, Kuzey Avrupa’dan Kraken’in
yanı sıra Leviathan, Aquaman, Deniz Kızı, Sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa,
Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterlerin
yer aldığı festivalin geceleri de rahatlıkla görülebilmesi için özel ışıklandırma ve müzik sistemi kullanılmış.
Antalya Lara Halk Plajı’nda düzenlenen festivalin direktörü Cem Karaca, yılların verdiği
tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yaptıklarını söyledi. Karaca,
son yıllarda yaygınlaşan, düzenlediği bölgeye
renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya’da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla
başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de
Antalya’ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı
bir etkinlikle renk katarak turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bu
nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz” dedi.
12 ay ziyarete açık olan kum heykel festivalini,
09.00 – 23.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
EN

Staged for the 14th time this year in Antalya, the
‘International Antalya Sand Sculpture Festival’
was opened under “Marine Legends” theme.
Following the last year’s theme “Legends”, the
festival will remain open for 12 months.
Theme of the festival is determined as ‘Marine
Legends” this year at the festival exhibiting
nearly 200 works under 45 different sub
themes created by 15 sand sculpture artists
from different countries using sand of nearly 10
thousand tons. Encompassing many legendary
places, figures and characters such as the
Scottish Legend Finfolk, Geouksean from Korea,
Kraken from the Northern Europe, as well as
Leviathan, Aquaman, Nixie, Sirens - the Island
of Turtles -, Poseidon, Europa, Atlantis, etc., the
festival employs a special lighting and music
system that enables spectators to view the
works during night time.
Cem Karaca, the director of the festival held
at the Lara Public Beach in Antalya, said that
they could make much more durable sculptures
compared to last years, thanks to the sculpting
techniques they improved leveraging on years
of experience here. Karaca remarked: “The art
of sand sculpting, which has become popular
in the recent years, has made the region more
lively and attracting a great deal of attention,
has the ear of people of all sections, especially
tourists thanks to participation of the
worldwide-known sand sculpture artists in this
festival held in Antalya. Our aim is to bring a
new breath into Antalya with an interesting and
different activity in touristic terms during the
winter season, and to provide a contribution
to spread the touristic attractions across 12
months. This is why our festival remains open
during the year.”
You can visit the sand sculpture festival, to
remain open for 12 months, between 09:00 23:00.
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SAHIL
ANTALYA

Dünyanın en gözde ve kusursuz plajlarından Konyaaltı Sahili, Sahil Antalya ile çağdaş ve özgün bir yenilenmeyle çehresini
canlandırdı. Türkiye turizminin kalbinin attığı Antalya, açık alanları, organizasyonları, yeme – içme mekanları, plajları ile birlikte
Konyaaltı’nda yeni bir yaşam heyecanı başladı.
One of the most popular and excellent beaches in the world, Konyaalti Beach has livened up through a contemporary and original
renovation by Sahil Antalya. In Antalya, where the heart of tourism beats in Turkey, the excitement for a new life has risen in
Konyaalti by the open spaces, organizations, food-beverage places and beaches.
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Türkiye’nin Copacabana’sı Antalya’da Yükseliyor

Copacabana of Turkey Rises in Antalya

Yerli ve yabancı turistin Türkiye’de en çok tercih ettiği
lokasyonlardan biri olan Antalya, bu yaz otelleri, eğlence
hayatı ile yine turizmin anavatanı olmaya devam ederken
bir yenilikle daha konuşulacak: Sahil Antalya Yaşam
Projesi…

One of the favorite locations of Turkey for domestic
and foreign tourists, Antalya will be again the heart of
tourism by its hotels and night life this summer, while
making an indelible impression with an innovation: Sahil
Antalya Life Project ...

1950 yılından bu yana Uludağ, Çeşme, Adakule ve
Kemer’deki tesisleri ile adını turizm sektörüne yazdıran
Alkoçlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar,
Alkoçlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gülşah Alkoçlar ve kongre, organizasyon, otel ve plaj
işletmeciliğinin yanı sıra 500 araç kapasiteli taşımacılık
alanındaki 24 yıllık tecrübesiyle Antalya’nın köklü firması
TURSETALYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Suat Ünver’in
güçlerini birleştirerek hayata geçen Sahil Antalya Yaşam
Parkı, aynı zamanda Türkiye’ye yeni bir marka değeri
katma hedefinde.

Sahil Antalya Life Park, which Ender Alkoclar, the
Chairman of the Board of Directors of Alkoclar A.S. that
has made an indelible mark in the tourism sector by
its facilities in Uludag, Adakule and Kemer since 1950,
Gulsah Alkoclar, the Deputy Chairman of the Board of
Directors of Alkoclar A.S., and Suat Unver, the Chairman
of the Board of Directors of TURSETALYA A.S. that is
one of the well-established companies in Antalya with
its experience of 24 years in the transportation sector
with a capacity of 500 vehicles as well as hotel and
beach management have joined forces to realize, aims at
creating a new brand value for Turkey.

2019 yazında aktif olarak misafirlerini ağırlamaya hazır
olan Sahil Antalya Yaşam Parkı; Antalya’da Müze Kavşağı
– Varyant’tan başlayarak, Boğaçayı’na kadar uzanan
1 milyon metrekarelik alanı ve 7 kilometrelik sahiliyle
turizmin başkenti Antalya’da, sahil yaşamının en güzel
örneğini sunuyor. Yaşayan bir park olarak tasarlanan
Sahil Antalya, her adımında denize girebilme imkanı
sunan 33 plajı; her zevke ve yaşa uygun içerikler sunan
seçkin yeme – içme alanları ile sosyal yaşama hareket
katıyor.
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Sahil Antalya Life Park, which is ready to host its guests
actively in the summer of 2019, presents the best example
to coastal life in Antalya, the capital of tourism with its 7
km long coast and an area of 1 million square meters from
Muze Kavsagi-Varyant to Bogacayi in Antalya. Designed
as a living park, Sahil Antalya brings action to social life
through 33 beaches that allow swimming at every step,
and elite food and beverage places with contents that
appeal all tastes and all ages.
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33 Plaj ile Öncelikli Hedef Halka Açık
Bir Cazibe Merkezi Olmak

The primary is to be a public center of
attention by 33 beaches.

Sosyal yaşam için buluşma noktası
olan Sahil Antalya Yaşam Parkı; 7 kilometrelik sahili boyunca yaya ve bisiklet yolları, basketbol sahaları, tenis
kortları, açık alan spor aletleri, kaykay
– paten parkı ile sağlıklı yaşamı destekliyor. Ayrıca çocuk oyun alanları,
köpek parkı, 350 kişilik amfi tiyatrosu, 10 bin kişilik konser alanı, oturma
alanları, 55 yiyecek – içecek ve alışveriş alanı, 33 adet plajı ile 06.00 ve
22.00 saatleri arasında misafirlerine
hizmet veriyor. Mavi bayraklı plajları,
cankurtaran hizmeti, duşları ve tuvaletleri ile temiz ve güvenli deniz keyfi
sunan Konyaaltı sahili gece ise ışıltılı
görüntüsüyle bambaşka bir atmosfere
sahip. Konyaaltı’nda kişi başına düşen
0.48 metrekare yeşil alan Sahil Antalya projesi ile 1.16 metrekareye çıkarıldı.

Being a meeting point for social life,
Sahil Antalya Life Park supports
healthy life by pedestrians and bicycle
roads, basketball courts, tennis courts,
outdoor sports equipment, skateboard - skate park along the coastline of 7 kilometers. It also serves its
guests through children playgrounds,
dog park, amphitheater for 350 people, concert area for 10 thousand people, seating areas, 55 food-beverage
and shopping places and 33 beaches
between 06.00 and 22.00. Offering a
clean and safe sea pleasure with its
blue flag beaches, lifeguard service,
showers and toilets, Konyaalti beach
has a totally different atmosphere by
its glittering look at night. Green area
of 0.48 square meters per person in
Konyaalti has been increased to 1.16
square meters by Sahil Antalya project.

Festival ve Şenliklerin Adresi
Sahil Antalya Yaşam Parkı tüm yıl boyunca aileler, gençler ve çocuklar için
benzersiz seçenekler sunan festivaller, konserler ve sürprizlere açık olacak. Resmi kutlamaların yanı sıra özel
günlerde de kentin eğlencesi ve heyecanı Sahil Antalya’da yaşanacak. Sahil
Antalya önümüzdeki günlerde çocuk
festivallerinden, jazz blues festivaline,
okçuluk şampiyonasından sokak lezzetleri festivaline kadar çok pek çok
programa ev sahipliği yapacak.
Faaliyete Geçtiği İlk Yıl Ödül Aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
Konyaaltı Sahili’ne uyguladığı proje ile
Sahil Antalya ilk ödülünü de aldı. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın,
yeşil alana dönüştürüldüğü, mevcut
ağaçlar korunarak, 7 bin yeni ağacın
dikildiği, bütüncül bir yaklaşımla günün ihtiyaçlarına göre yeniden inşa
edilen Konyaaltı Sahil Projesi’nin bu
başarısı uluslararası bir ödüle layık görüldü. Uluslararası akademisyenlerden
oluşan jüri; kent ve kent halkına pozitif
katkı sunan proje, fikir ve uygulamaların ödüllendirildiği “Uluslararası İdeal
Kent Ödülleri 2018” kapsamında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Park Projesi’ne birincilik ödülü verilmiştir. Bu
ödülle birlikte “Sahil Antalya Yaşam
Parkı” Türkiye’nin en çevreci projeleri
arasında yer aldığını ortaya koydu.

The Address of Festivals
Sahil Antalya Life Park will be open to
festivals, concerts and surprises offering unique options for families, young
people and children throughout the
year. As well as the official celebrations,
the entertainment and enthusiasm on
special occasions will be experienced
in Sahil Antalya. In the upcoming days,
Sahil Antalya will host many programs
including children festivals, jazz blues
festival, archery championship and
street tastes festival.
Awarded In The First Year Of Operation
Sahil Antalya has received its first
award with the project implemented by
the Metropolitan Municipality of Antalya in Konyaalti Beach. This success of
Konyaalti Beach Project, where approximately 30 thousand square meters of
concrete area were turned into a green
area, 7 thousand new trees were planted, while existing trees were preserved,
and Konyaalti Beach was reconstructed by an integrative approach in accordance with today’s requirements, has
been deemed worthy of an international award. The jury consisting of international academicians has granted the
grand prize to ; Konyaalti Sahil Antalya
Life Park Project within the scope of
“International Ideal City Awards 2018”,
where projects, ideas and practices
that provide positive contribution to
the city and the people of the city were
awarded. With this award, “Sahil Antalya Life Park” has revealed that it is one
of the most environmentally-friendly
projects of Turkey.
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TIN PAN BAND:
“THE 251 SOUL, DÜNYA
STANDARTLARINDA BIR SAHNEYE
SAHIP”
“ T H E

2 5 1

S O U L

T I N P A N B A N D :
B A R H A S A W O R L D - C L A S S

S T A G E ”

Tin Pan; Amerikan müziğinin kökleri, klasik dönem caz gelenekleri ile New Orleans esintileri ve New York’un yüksek enerjisinin
bir arada toplandığı bir swing müziği grubu. 2018 yılında kurulan Caz ve Blues müziğinin yüksek enerjiye sahip gruplarından Tin
Pan Band’in kurucusu Jesse Selengut ile Tin Pan hakkında konuştuk.
Tin Pan; A swing band that combines the roots of American music, classical jazz traditions and New Orleans influences and New
York’s high energy. We talked with Jesse Selengut, who is the founder of Tin Pan Band, about the Tin Pan which is a high-energy
group of Jazz and Blues music founded in 2018.
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Tin Pan’ın çıkış hikayesini anlatır
mısınız?
Jesse Selengut: New York’da yaşadığım dönemde, modern caz çalıyordum
ve dürüst olmam gerekirse eğer bu
biraz sıkıcı olmaya başlamıştı. Müzisyenlerin izleyicileri önemsemediğini
ve dolayısıyla izleyicilerin de müziği
o kadar önemsemediklerini hissettim.
Daha tatmin edici ve daha eğlenceli bir
şeyler çalmak istiyordum. Bir akşam
metro peronu boyunca yürürken peronda daha eski bir New Orleans tarzı
caz çalan bazı müzisyenleri duydum ve
takıldım. Bu tür müzik çalmaya başlamam gerektiğini biliyordum. Bundan
birkaç yıl sonra benzer bir tarzda kendi
grubumu kurdum. Çok daha fazla insanı dahil ederek, ilgilenmelerini sağlayacağımı hissettim. İnsanların cazı
nasıl gördüğüne dair müziğe vokal
eklerseniz daha fazla insanın ilgisini
çekersiniz. Enstrümantal soloları biraz
daha kısa tutarsanız daha fazla insan
bunu ulaşılabilir bulur. Yüksek enerjili
bir performans tarzınız varsa yaptığınız şeyle seyirci içerisinde dinleyen
daha çok insanın ilgisini uyandırırsınız.
Benim için müzik hayatta olma sevinci
hakkındaki gerçeği paylaşmakla ilgilidir. Tin Pan repertuarı ve tarzı bunu
ifade etmede benim için harika bir
araçtır.
Grubu nasıl kurdunuz?
J.S: İlk olarak 2008 yılında bu grup için
ilk müzisyen grubu seçmelerini düzenledim. Ne istediğime dair çok belirgin
fikirlerim vardı ve New York’ta da çok
fazla yetenekli müzisyenler var. Burada Türkiye’de on yıl ve yedi albüm sonrasında grup daha organik bir şekilde
oluştu. Yavaş yavaş müzik sahnesindeki arkadaşlar vasıtasıyla Alpay Çiftçi ve Kemal Hazar ile tanıştım. Onlar
harika insanlar ve büyük müzisyenler.
Çok açık fikirliler ve çaldığımız müzikteki keyfi hissediyorlar. Onlarla çalışabildiğim ve bu müzik tarzını burada
Türkiye’de sergileyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.

How did Tin Pan get started?
Jesse Selengut: I was living in New York
City playing modern jazz and, honestly, it was getting a little boring! I felt
like the musicians didn’t care about the
audiences and the audiences, in turn,
didn’t care that much about the music.
I wanted to play something that was
more satisfying and more joyful. One
evening while walking along the subway platform, I heard some musicians
on the platform playing an older New
Orlean’s style of jazz and I was hooked.
I knew I had to start playing that kind
of music. So a few years after that, I
started my own group in a similar style.
I had a feeling that I could get more
and more people involved and interested. Compared to what people generally consider jazz, if you add vocals
to the music more people are attracted to it. If you keep the instrumental
solos a little shorter, more people find
it approachable. If you have a high energy performance style, more people
listening in the audience get turned on
by what you are doing. For me, music is
about sharing the truth about the joy
of being alive. The Tin Pan repertoire
and style is a great vehicle for me to
express that.
How did you set up the group?
J.S: Initially in 2008 I held auditions
for the first group of musicians for this
band. I had very specific ideas of what
I wanted and in New York there are a
lot of talented musicians. Here in Turkey, ten years and seven albums later,
the group formed in a more organic
way. Gradually through friends in the
music scene I was introduced to Alpay
Çiftci and Kemal Hazar. They are such
wonderful people and great musicians.
They are very open minded and feel the
joy in the music we are playing. I feel so
fortunate to be able to work with them
and present this style of music here in
Turkey.

SAYI: 3
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Birbirinizi daha önce tanıyor muydunuz?
J.S: Alpay’ın İzmir’deki Çinati isimli kulübünde
Bossa Nova gitar performansını duymuş ve harika olduğunu düşünmüştüm. Beni konserlerinde oturmaya davet eden ortak bir arkadaşımız
vasıtasıyla Kemal ile tanıştık. Nihayetinde ve
bundan yaklaşık altı ay sonra üçümüz Tin Pan
Türkiye Trio’yu kurmaya karar verdik.
Melodi ve kompozisyon; Tin Pan’in neresindedir?
J.S: Şarkıların çoğu, ABD’de 1910’lardan
1940’lara kadar caz ve blues olarak kaydedilen
ilk müziklerden geliyor. Bu melodilerin bazılarını değiştirmek ve hatta kendi yaratıcı hedeflerime uyması için sözleri yeniden yazmak konusunda hiç çekincem yok. Şarkı beni hareket
ettirmiyorsa veya anlattığım hikayeye bağlı
kalmazsam, izleyicilerden kimsenin duygusal
olarak hareket etmesini veya esinlenmesini
bekleyemeceğime inanıyorum. Dolayısıyla benim için hiçbir şey ifade etmeyen sözler veya
bana daha kişisel hissettirmesi gereken melodi
parçaları varsa onları değiştiririm. Bu müziğin
korumacılığını yapıyor gibi davranmıyorum. İzleyicileri taşımak için materyali bir araç olarak
kullanan bir göstericiyim. Ben ayrıca bir besteciyim ve bu noktada repertuarın yaklaşık yüzde
30’u orijinal materyal.

J e s s e S e l e n g u t

Ayrıca Tin Pan’ın melodilerin ve bestelerinin sokaklarda çalmaktan geldiğini de söyleyebilirsiniz. Tin Pan, dokuz yıldan fazla bir süre haftada
altı gün, yılda dokuz ay New York’taki Central
Park’taki turistler için performans sergilemiştir.
Bu süre zarfında repertuar, aranjman, tarz ve
sunum izleyicilerimizin reaksiyonları ve tepkileriyle ilişkili olarak büyüdü ve gelişti. Bugün Tin
Pan Türkiye ile haftada dört veya beş kez performans sergiliyoruz ve izleyicilerimizle olan bu
daimi kalibrasyon devam ediyor.
EN

Did you know each other before?
J.S: I had heard Alpay perform bossa nova
guitar at a club in Izmir called Çinatı and I
thought he was fantastic. Kemal and I met on
stage through a mutual friend who invited me
to sit in on their gig. Eventually and about six
months after that, the three of us decided to
form the Tin Pan Türkiye Trio.
Where do Tin Pan’s melodies and compositions
come from?
J.S: Many of the songs come from the first
recorded music in the United States – jazz and
blues from the 1910s through the 1940s. I have
no reservations about changing some of these
melodies and even rewriting lyrics to suit my
own creative ends. I firmly believe that if the
song doesn’t move me or if I am not committed
to the story I am telling, I can’t expect anyone in
the audience to be moved emotionally or to be
inspired. So if there are lyrics that don’t mean
anything to me or bits of a melody that need to
feel more personal to me, I change them. I don’t
pretend to be a conservationist of this music.
I am an entertainer that uses the material as
a vehicle to transport audiences. I am also a
composer and at this point about 30% of the
repertoire is original material.
You could also say that Tin Pan’s melodies and
compositions come from playing in the streets.
For over nine years, Tin Pan performed for
tourists in Central Park in New York City six days
per week, nine months per year! Over that time,
the repertoire, the arrangements, the style and
the presentation grew and developed in relation
to our audiences responses and reactions. With
Tin Pan Türkiye today, we are performing four or
five times per week together and that constant
calibration with our audiences continues.
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Tin Pan müziğinde doğaçlama anların olduğu oluyor mu?

Does Tin Pan music have improvised moments?

J.S: Kesinlikle, her şarkıda hem de… Hala spontan
şekilde yaratma ve doğaçlamaya çok önem veren caz
geleneğinden or taya çıkıyoruz. Bu şarkıları tekrar tekrar
çaldığımı duyan grubumdaki kişilerin, tanıdık bir melodi
veya ifade içinde keşfettiğim yeni bir şeye gülüyor
olmasını ise çok seviyorum.

J.S: Absolutely. In every single song. We are still coming
out of the jazz tradition that places a lot of importance
of spontaneous creation and improvisation. I love it when
the guys in my band, who have heard me play these songs
over and over, smile or laugh at something new that I’ve just
discovered inside a familiar melody or phrase.

Sizi dinlemeye gelenlere vereceğiniz his / duygu tam
olarak nedir ? Kendilerini nasıl hissetmelerini istersiniz?

What is the emotion or feeling you want to give those who
come to listen? How do you want them to feel?

J.S: Hayatta olmanın sevinci, coşkulu ve bağlı…

J.S: The joy of being alive. Exhilarated. Connected.

Sizce müzik yapmak için mükemmel or tam nasıl olmalıdır ?

What do you think is the perfect environment for making
music?

J.S: Biraz gülüyorum çünkü “mükemmellik” erişilemez
ve eğer teklif edilseydi mükemmelliği isteyeceğimi
sanmıyorum. Fakat soruda ne kastedildiğini anlıyorum.
Sözün kısası müzik yapmak için kritik olan faktör güvendir.
Müzisyenlerin birbirlerine yaratıcı şekeilde ve kişisel
olarak güvenmeleri gerekir. Seyircinin, grubun onlara
eşi benzeri olmayan bir deneyim sunacağına güvenmesi
gerekir. Bu güven varsa eğer or tam hemen hemen her yer
olabilir.

J.S: I’m laughing a bit because “per fection” is unattainable
and I don’t think I’d want per fection if it was offered. But I
understand what the question is getting at... In a word, the
crucial factor for making music is trust. The musicians need
to trust each other creatively and personally. The audience
has to trust that the band will give them a one-of-a-kind
experience. If that trust is present, the setting could be
almost anywhere - a stadium, a living room, or even a beach.

Cuma günleri The 25 Soul’da sahne alıyorsunuz? The 251
Soul ile ilgili neler söylemek istersiniz?

On Fridays you’re performing at 251 Soul. What do you
want to say about 251 Soul?

J.S: Öncelikle burada zaten çok fazla güven var! Yönetim
ve personel her zaman çok hoş karşılandığımızı ve bize
saygı duyulduğunu hissettiriyor. The 251 Soul, dünya
standar tlarında bir hizmet anlayışına sahip. Buradaki her
bir detay adeta sahnede harika bir şey olacağı izlenimini
vermek için inşa edilmiş. Bundan sonrası ise izleyicinin
güvenini kazanarak hak etmemiz için bize bağlı.

J.S: For starters, there is already a lot of trust here! The
management and staff always makes us feel so welcome
and respected and that makes it very easy for us. The club
feels world class – the lighting, the drinks, the location, the
service, and the sound design – this all builds to give the
impression that something wonder ful will be happening on
this stage. So the groundwork has been set! Now it is up to
us to earn and deserve that trust from the audience.

Sizin en çok beğendiğiniz caz sanatçıları kimlerdir ?
J.S: Çok uzun ve çok çeşitli bir listem var! Louis Armstrong
başta olmak üzere Duke Ellington, Cootie Williams ve Lee
Morgan ilk başta gelenler. Bunların dışında favorilerim
arasında öne çıkan diğer isimler ise Tom Waits, Bob
Marley, Hugh Masakela, Fela Kuti, Olivier Messiaen, Igor
Stravinsky, Boaz Vaadia, Julian Schnabel ve Chelenge Van
Rampelberg’dır.
Tin Pan, caz müziğin tam olarak neresindedir ?
J.S: Müziğimize American Roots Music (Amerikan Kökleri
Müziği) diyorum. New Orleans geleneğinden gelen erken
caz ve blues’dur.

Who are your favorite jazz artists?
J.S: It ’s a very long and diverse list! I’ll start with Louis
Armstrong, Duke Ellington, Cootie Williams, and Lee
Morgan. There are so many. Some of my favorite jazz artists
are just creative artists in a variety of media that inspire me
like Tom Waits, Bob Marley, Hugh Masekela, Fela Kuti, Olivier
Messiaen, Igor Stravinsky, Boaz Vaadia, Julian Schnabel,
Chelenge Van Rampelberg.
Where exactly is Tin Pan in Jazz Music?
J.S: I call our music American Roots Music. It ’s early jazz and
blues coming from the New Orleans tradition.

SAYI: 3
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P E R F E C T

P R I V I L E G E

HAYATINIZIN EN ÖNEMLI TATILINI
MASALA DÖNÜŞTÜRÜN
T U R N

T H E

M O S T
L I F E

I M P O R T A N T H O L I D A Y
I N T O A F A I R Y T A L E

O F

Y O U R

Antalya’nın eşsiz güzellikleri arasında ayrıcalıklarla dolu romantik bir balayı Akra’da sizi bekliyor.
A romantic honeymoon full of privileges is waiting for you at Akra among the unique beauties of Antalya.
TR
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Düğün koşuşturmacası yerini tatlı bir yorgunluğa bırakırken ihtiyacınız olabilecek tek şey şüphesiz ki
muhteşem bir balayı tatili olmaktadır. Dolayısıyla
bu tatili daha özel kılmak için yapılması gereken en
önemli kriter ise otel seçiminin doğru bir şekilde yapılmış olmasından geçer. Tamamen kişiye özel hizmet
anlayışı belirleyen, çiftlerin konforu için neredeyse her
şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bu balayı otelleri arasından seçim yapmak ise çoğunlukla en
zoru olmaktadır.
Muhteşem Akdeniz manzarasının yanı sıra yemyeşil
bahçesi ve dinlendirici atmosferiyle de misafirlerine
bambaşka bir lüks anlayışı sunan Akra, balayı çiftleri
için göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.
Kusursuzca tasarlanmış odalarıyla da her zaman eşsiz.
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While you try to take a deep breath after the hustle
and bustle of wedding, the only thing you might need
is, undoubtedly, a perfect honeymoon. To turn this holiday into a special adventure, you should make a right
hotel choice to stay. The most difficult part of this process is generally making a selection of these honeymoon hotels which adopt a completely personal service concept and plan down to the last detail for the
comfort of the newly-married couples.
Offering its guests a completely different luxury with
its view against the breath-taking Mediterranean Sea,
verdant garden and soothing atmosphere, Akra is an
option that should be considered by the honeymoon
couples. It is unique, at all times, with its perfectly-designed rooms.
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Akdeniz’in sonsuz maviliğine açılan kapısı Akra; lüks, sadelik ve konforun mükemmel
uyumunu hayatınızın en önemli tatilinde masala dönüştürmeye devam ediyor. İşte balayı
çiftlerinin beğenisine sunduğumuz başlıca imkanlar…
• Konaklama süresince 1 defaya mahsus, odaya
ücretsiz kahvaltı servisi
• Konaklama süresince bir defa mahsus 1 adet
20 dakikalık çift masajı
• Asmani, Pablito Bistro, Havuz Bar, Plaj Bar ve
Lobby Bar’dan yüzden 10 indirim imkanı
• Konaklama süresince turndown hizmeti
• Konaklama süresince bisiklet kullanımı
• Müsaitlik durumuna göre otele erken giriş ve
geç çıkış imkanı
• 3 gece ve üzeri konaklamalarda ücretsiz çift
yön havalimanı transferi
• Oda süslemesi ve odaya hoşgeldiniz içeceği,
şarap, meyve ve çikolata gönderimi
• Source Bar’da balayı kokteyli
EN

Considered as the door that is opened to the
endless blue Mediterranean Sea, Akra offers
the perfect harmony of simplicity and comfort.
Offering you the option to make a selection
between room and suit concepts, Akra has developed a special package for honeymoon couples. Considering any and all kinds of services
for honeymoon couples down to the last detail,
here are just some of the offerings by Akra:
• Special room decoration,
• Wine, fruit and chocolate offerings,
• Early check-in and late check-out options,
• Honeymoon cocktail at Source Bar,
• One-off breakfast service to room,
• Use of bicycles,
• Turn down service during the period of accommodation,
• Couple massage,
• Free round-trip airport transfer applicable for
accommodations for a minimum of 3-night accommodation.
• Please note that honeymoon couples are entitled to 10% off prices at Asmani Restaurant,
Pablito, Pool, Beach and Lobby Bar.

SAYI: 3
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ÇOCUKLARINIZ
BIZE EMANET
Y O U R

C H I L D R E N

A R E

E N T R U S T E D

T O

U S

Children will discover the limits of their fantasy world, and have an
unforgettable experience with the great team of Pablito Kids Club.
Çocuklar, hayal dünyalarının sınırlarını Pablito Kids Club’ın muhteşem ekibiyle
keşfederek, unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar.
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Daha yeşilci bir geleceği destekleyen ve bunu uygulayan Akra, çocuklarınız ile geçireceğiniz tatilde sizlere
güvenli ve temiz bir ortam sunuyor. Konuklarının unutamayacakları bir konaklama deneyimi geçirmesi için
her şeyi düşünen Akra, Pablito Bistro içerisinde bulunan Pablito Kids Club ile çocuklara eğlence dolu saatler vaat ediyor. ‘En İyi Çocuk Kulübü’ kategorisinde yer
almak için haftanın her günü sabah 10.00’dan akşam
22.00’ye kadar hizmet veren Pablito Kids Club’ta çocuklara ise yine profesyonel bir ekip eşlik ediyor.

Supporting a more conservationist future and realizing
this concept in real life, Akra offers you a safe and clean
environment during your holiday with your children.
Considering every detail down to the last one to enable
its guests to have an unforgettable holiday experience,
Akra promises fun-packed times to children at Publito
Kids Club inside the Pablito Bistro. Providing service
from 10:00 to 22:00 every day to be ranked in the ‘Best
Children Club’ category, Pablito Kids Club assigns a
professional team to care for children.

Çocuklarınızı gönül rahatlığı içerisinde emanet edebileceğiniz kreş düzeyindeki hijyenik bir ortama sahip
olan Pablito Kids Cub’ta yüzme etkinliğinin yanı sıra yüz
boyama, masa oyunları ve dans aktiviteleri gibi her çocuğun zevkine hitap eden pek çok aktivite bulunuyor.
Burada 0 – 4 yaş arasındaki çocuklar ebeveyn gözetiminde bulundurulurken, 4 – 12 yaş arasındakiler de direkt olarak eğitmenlere emanet ediliyor.

Having a hygienic environment at nursery-level and
giving you the confidence to entrust your children in
a peace of mind, Pablito Kids Club has many different
types of activities such as face painting, table games
and dance activities, besides swimming, that appeal to
taste of every child. Children aged 0 - 4 are kept under
supervision of parents while the ones aged 4 - 12 are
entrusted directly to trainers.

Otel içerisinde bulunan açık oyun parkında gün boyu
devam eden çeşitli aktivitelerin yanı sıra çocuk yüzme
havuzunda ise yine 4 yaş ve üzeri çocuklar için deneyimli eğitmenler görev yapıyor. Tatilini çocuklarıyla birlikte hem güvenli hem de eğitici ve eğlenceli bir şekilde
yaşamak isteyenler için unutmayın ki Akra tam da size
göre bir yer.

Besides various types of activities at the open-air
playground inside the hotel, experienced trainers are
serving for children aged 4 and above at the children’s
swimming pool. If you want to enjoy your holiday with
your child(ren) safely, instructively and entertainingly,
Akra is ideally suited for you.
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FOR FUN’DA EĞLENCENIN
DORUKLARINA ÇIKMAYA
HAZIR MISINIZ?
A R E Y O U R E A D Y T O
I N N E R C H I L D H A P P Y

BOWLING

PS4

KARAOKE

LAZER
TAG

MATCH
BROADCAST

M A K E Y O U R
A T F O R F U N ?

VIDEO
GAMES

BIRTHDAY

JUST
DANCE

FOOD &
BEVERAGE

ForFun, iş stresini bir yana bırakarak, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek
isteyenleri eğlencenin doruklarına çıkarmaya çağırıyor.
FonFun invites everyone to set the business stress aside and have quite the
blast with their friends.
TR
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Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ForFun; Bowling ve Lazer Tag’ler ile gençlerin
ilgisini çekmeye devam ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız
bu eğlence dolu mekanda, her yaşa
uygun birçok aktivite ve birbirinden
keyifli oyunlar bulmanız da çabası…

Being one of the biggest hub of fun
of Antalya, FonFun continues to
attract the attention of the young
with Bowling and Laser Tag. Here
you will not only lose track of time
but also find many different joyous
games, appropriate for people of all
ages.

AKRA V’nin altında yer alan ForFun, iş stresini bir yana bırakıp, arkadaş grubuyla keyifli vakit geçirmek isteyen kişileri de unutmamış.
8 line’lık bowling pistinde attığını
deviren güçlü takımları bekleyen
ForFun, 12 kişi kapasitesine sahip
line’larında ise 14 numaraya kadar
topa sahip. Ayrıca ilk dört line’ında
çocuklar için bumper ve rampa olarak adlandırılan atış desteği bulunmaktadır.

ForFun, operating under the umbrella of AKRA V, also remembered
the ones who want to set the business stress aside and have pleasant
times with their friends. Equipped
with pins numbered up to #14 on the
lines with a capacity of 12 persons,
FonFun is waiting for formidable
teams that can knock down all the
pins in the first try on the 8-line. It
is also equipped with the shooting
support called as bumper and ramp
for children on the first four lines.

Eğlencenin sınırlarını zorlayan ForFun, strateji oyunu Lazer Tag ile de
kendine güvenen gençleri kıran kırana geçecek bir mücadeleye davet
ediyor. Bireysel veya takım olarak
oynanan bu oyunda; katılımcılar
birbirlerini yelekleri üzerindeki algılayıcılardan belirleyerek lazer silahlarıyla vurmaya çalışıyorlar. Mor
ışık altında, özel dekorlar eşliğinde
oynanan bu oyunun 7 yaş ve ve üzerindeki herkese hitap ettiğini de ayrıca belirtelim.
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Pushing the limits of entertainment,
ForFun invites self-confident young
persons to a pitched battle with the
strategy game “Laser Tag” In this
game that can be played individually or as a team, participants try to
shoot them by means of their laser
guns after determining each other
through the sensors on their vessels. Let us tell you that this game,
played in a specially-decorated environment under purple lights, is appropriate for everyone aged above 7.
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2. ULUSLARARASI
ANTALYA AKRA CAZ FESTIVAL
2 .

I N T E R N A T I O N A L

A K R A

J A Z Z

F E S T I VA L

Dünyaca ünlü sanatçıları Antalya’da buluşturan Akra Caz Festivali, ikinci yılına dünyanın en iyi caz vokalistleri
arasında gösterilen ve “En iyi caz vokal albüm” dalında Grammy ödülü sahibi Dee Dee Bridgewater ile veda etti.
The second of Akra Jazz Festival, which brings world-famous artists together with Antalya, ended with the concert
of Dee Dee Bridgewater, referred to as one of the best jazz vocalists of the world and winning the Grammy award in
the “Best jazz vocal album” category.
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Antalya Akra Caz Festivali’nden Muhteşem Kapanış

Ünlü vokalist Dee Dee Bridgewater ile Akra Big Band

Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerine toplayan Dee Dee Bridgewater’a konser gecesi
sahnede Türkiye’nin önde gelen caz canatçılarından oluşan
Akra Big Band eşlik etti. Festival müthiş bir konserle sonan
ererken; Bridgewater sesi ile Akra Big Band ise sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konsere çıkarken çok heyecanlı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı; “Antalya’da bu harika orkestra ile çalmak inanılmaz.
Bu gece hepinizin eğleneceğini umuyorum. Sizlerle bu festivalde bir araya gelmek, şarkılarımı sizin için söylemek benim
için büyük mutluluk” dedi. Konser sonunda ise böyle bir festivale imza attığı için Akra Hotels’e teşekkür eden Bridgewater; kendisine müthiş bir şekilde eşlik eden orkestra sanatçılarının her birine özel olarak teşekkür etti.

EN

Antalya Akra Jazz Festival Ended With An Amazing Night
EN

Famous vocalist Dee Dee Bridgewater and Akra Big Band

The second of Akra Jazz Festival, which brings world-famous
artists together with Antalya, ended with the concert of Dee
Dee Bridgewater, referred to as one of the best jazz vocalists
of the world and winning the Grammy award in the “Best jazz
vocal album” category. At the concert night, Akra Big Band,
consisting of the most important virtuosos of Turkey and
conducted by Caglayan Yildiz, shared the stage with Dee Dee
Bridgewater, grabbing attention with her outstanding covers
of the jazz classics. The festival ended with an amazing
concert, and Bridgewater by her voice and Akra Big Band by
their performance attracted great attention.

TR

Stating that she was so excited while taking to the stage, the
famous artist added; “It is amazing to play with this wonderful
orchestra in Antalya. I hope that you will all enjoy tonight. It
is a great pleasure to be with you at this festival and sing my
songs for you. “At the end of the concert, Bridgewater thanked
Akra Hotels for organizing such a festival, and also each of
the artists in the orchestra astoundingly accompanied her.

EN

Altı muhteşem konser gecesi, binlerce seyirci…

Six amazing concert nights, audience of thousands…

Bu yıl 19 – 29 Haziran tarihleri arasında, Akdeniz’in ve Bey
Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels’in bahçesinde gerçekleşen festival, ikinci yılında da binlerce seyirciyle çok özel konserlere ve sanatçılara ev sahipliği yaptı.
THY’nin de sponsor olduğu, Akra Hotels tarafından düzenlenen festival modern ve klasik cazla birlikte, caz müziği funk,
rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir
müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıktı. Festivalde bu yıl;
Fazıl Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, Iyeoka, Tin Pan
Band, Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası, Dee Dee Bridgewater, Akra Jazz Band, Barbaros, Şallıel Bros, Ece Göksu
Jazz Quarted, Önder Focan ve grubu ile Akra Big Band sahne
aldı. Festival, müzikal şölenin yanı sıra, Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde düzenlenen ve Aksanat Müdürü Derya Bigalı, EFG Londra Caz Festivali Program Direktörü Pelin Opcin
ve caz sanatçısı Önder Focan’ın konuk olarak katıldığı Akra
Jazz Talks’a da ev sahipliği yaptı. 3. Antalya Akra Caz Festivali önümüzdeki yıl 10 – 20 Haziran 2020 tarihleri arasında
gerçekleşecek.

The festival, which was held at Akra Hotels’ garden accompanied by the unique views of the Mediterranean and the Bey
Mountains between June 19-29, 2019, again hosted very special concerts and artists with audience of thousands again at
its second year. Sponsored also by Turkish Airlines and organized by Akra Hotels, the festival staged wide musical range that is blended with funk, rock, Latin, soul and electronic
genres besides modern and classical jazz music. This year in
the festival, Fazil Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, Iyeoka, Tin Pan Band, Igor Butman & Moscow Jazz Orchestra,
Dee Dee Bridgewater, Akra Jazz Band, Barbaros, Sall,el Bros,
Ece Goksu Jazz Quartet, Onder Focan and his band, as well
as Akra Big Band took the stage. In addition to the musical
festival, the festival also hosted Akra Jazz Talks, which was
moderated by Yekta Kopan and where Aksanat Director Derya Bigali, EFG London Jazz Festival Program Director Pelin
Opcin and jazz singer Onder Focan participated as guests.
Next year, the 3rd Antalya Akra Jazz Festival will be held in
June 10-20, 2020.

SAYI: 3
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ORGANIZASYONLARINIZDA
AKRA DOKUNUŞUNUN
FARKINI HISSEDIN
F E E L T H E D I F F E R E N C E O F A K R A ’ S
T O U C H E S I N Y O U R O R G A N I Z A T I O N S
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Yerli ve yabancı konuklarını, beklentilerin ötesinde bir deneyime davet eden
Akra, elegant ve rahat bir atmosferin kusursuz servis kalitesi ile buluştuğu
konforlu 2 balo ve 15 toplantı salonuyla kongre, seminer, workshop ve diğer
tüm toplantılarınızı ayrıcalıklı organizasyonlara dönüştürüyor.
Inviting its national and international guests to have a beyond-expectations
experience, Akra turns congress meetings, seminars, workshops and all other
meetings into privileged organizations thanks to its 2 comfortable ball rooms
and 15 meeting halls where elegant and cozy atmosphere is combined with
flawless service quality.
TR

EN

Lüks otel pazarındaki misyonunu
sayılara odaklı turizm anlayışının
ötesine taşıyan Akra, deneyimleri
ön plana çıkartan yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social ile iş dünyasının dikkatini çekerek, adından
bahsettirmeye devam ediyor. Fark
yaratan organizasyonlara imzasını atan Akra, yenilikçi ve konforlu
mekanlarının yanı sıra üstün teknik altyapısıyla özel olarak dizayn
ettiği deniz manzaralı salonlarıyla,
organizasyonlarınızı ayrıcalıklı hale
getiriyor.
Yerli ve yabancı konuklarını, beklentilerin ötesinde bir deneyime
davet eden Akra, 40 m 2 ile 800 m 2
arasında değişen muhteşem Akdeniz manzarasına sahip 2 balo ve 15
toplantı salonuyla kongre, seminer,
workshop ve diğer tüm toplantılarınızı ayrıcalıklı organizasyonlara dönüştürürken, Side adını verdiği balo
salonunda ise 700 kişiye kadar gala
yemeği verebiliyor.
Bey Dağları’nın eşsiz manzarasına
açılan salonlarıyla Akra; seminer,
eğitim konferansları ve satış toplantıları için de ilham veren mekanlar sunmaktadır. Tüm salonlar esnek
düzen ve fonksiyonel tasarımlar
sunarken, gelişmiş video, ses ve
ışık sistemleri içermektedir. Ayrıca
gün ışığı alan toplantı salonlarının
tamamında ücretsiz hızlı internet
erişimi, görsel ve işitsel donanım
ekipmanları, özel konferans destek ekibi, projektör ve beyaz tahta
da misafirlerimizin hizmetine sunulmaktadır. İçeri oksijen girişini
sağlayarak, konsantrasyonu arttırmasından dolayı toplantı salonlarımızda balkon mevcuttur.
Konforlu ve deniz manzaralı salonlarıyla fark yaratan organizasyonların en yenilikçi adresi olarak
gösterilen Akra, üstün teknik altyapısıyla beklentilerinizin ötesinde
hizmet sunmaya devam ediyor.

Carrying its mission in the luxurious
hotel market beyond the number-oriented tourism approach, Akra has
made a distinguished name for itself,
and continues to draw the attention
of the business world with its new
generation hotel management concept Urban Social which puts a light
on experiences, and Organizing distinctive organizations, Akra makes
your organizations privileged with its
innovative and cozy atmosphere, as
well as the specially-designed halls
with sea view built based on its superior technical infrastructure.
Inviting its national and international guests to a beyond-expectations
experience, Akra turns all your congress meetings, seminars, workshops
and other meetings to privileged
organizations thanks to its 2 ball
rooms and 15 meeting halls with a
breath-taking Mediterranean Sea
view with a size ranging from 40 m2
to 800 m2 while it can hold a gala
dinner for up to 700 persons at its
ball room named Side.
Equipped with the halls opening to
the unique view of Bey Mountains,
Akra offers inspiring locations for
seminars, training conferences and
sales meetings. All halls offer flexible order and functional designs,
and they are equipped with advanced video, sound and lighting
systems. All our guests are provided
with free and rapid access to Internet, audio-visual equipment, special
conference support team, projector
and white board at all sunlit meeting halls. Our meeting halls have
a balcony to ensure that air flow is
circulated inside the hall to increase
concentration.
Making a name for itself as the most
innovative address for distinctive
organizations with its cozy halls
with sea view, Akra keeps providing
service beyond your expectations
thanks to its superior technical infrastructure.

SAYI: 3
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NEFES KESEN AKDENIZ
MANZARASI EŞLIĞINDE CAZ KEYFI,
THE 251 SOUL’DA
E N J O Y

J A Z Z M U S I C A T T H E B R E A T H - T A K I N G V I E W
M E D I T E R R A N E A N S E A A T T H E 2 5 1 S O U L

O F

T H E

Caz, Blues, Funk ve Soul başta olmak üzere yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar eşliğinde Antalyalı
müzikseverler ile buluşturan The 251 Soul, eşsiz hizmet kalitesi ve dünya standartlarındaki akustik tasarımıyla
Antalyalı müzikseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.
Organizing live performances of the innovative world music genres especially Jazz, Blues, Funk and Soul with music
lovers in Antalya, The 251 Soul continues to be preferred by the music lovers in Antalya with its unique musical
quality and acoustic design at global standards.

TR
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Yenilikçi ve dinamik yapısı ile şehri kültür sanatla buluşturma konusundaki yatırımlarına devam eden Akra,
yeni markası “The 251 Soul” ile Antalya’ya yepyeni bir
caz bar kazandırdı.

Maintaining its investments to unite the city people with art leveraging on its innovative and dynamic
structure, Akra opened a brand-new jazz bar in Antalya
under its new brand “The 251 Soul”.

Akra’nın, duygu ve deneyimlere dayalı; dokunuş, lezzet, koku, ses ve well being (Daha İyi Bir Sen) kodlarını destekleyerek, turizm sektörüne farklı bir soluk
kazandırdığı yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social
ile farklı bir hizmet anlayışına sahip olan yeni markası The 251 Soul; Caz, Blues, Funk ve Soul başta olmak
üzere yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar
eşliğinde Antalyalı müzikseverler ile buluşturmaya
devam ediyor.

Built on a different service approach created by the
new-generation hotel management concept of Akra
titled “Urban Social”, which brought a new breath into
the tourism industry with its support to touch, taste,
scent, sound and well-being based on emotions and
experiences, The 251 Soul continues to organize live
performances of the innovative world music genres especially Jazz, Blues, Funk and Soul, for the music lovers
in Antalya.

Misafirlerinin kendi damak tatlarına uygun kokteylleri oluşturarak, mixology konusundaki becerilerini
test etmelerini sağlayan The 251 Soul, konuklarına
bambaşka bir deneyimin de kapılarını açıyor. Tercihini meşe fıçısı içerisinde özel olarak hazırlanan Barrel
Age kokteylden yana kullanan misafirlere ise kokteylleri; fıçı içerisinde yapılan tütsü sonrasında uygun
aroma oluşuncaya kadar dinlendirildikten sonra servis ediliyor.

Allowing its guests to make their own cocktails appropriate to their own taste, and to test their mixology
skills, The 251 Soul will take its guest to completely
different experiences. If the guests prefer to have the
Barrel Age cocktail, prepared specially in oak barrels,
they are served with their cocktails after the appropriate aroma reveals itself following the smoking process
in barrels.

Gece boyunca The 251 Soul’un usta barmenleri tarafından hazırlanan Infusion içkiler ve Akra’nın ödüllü
şefleri tarafından hazırlanan atıştırmalıklar da bu müzik keyfini birbirinden leziz tatlarla taçlandırıyor.
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This musical feast is crowned with infusion drinks prepared by the experienced bartenders of The 251 Soul,
as well as the snacks prepared by the award-winning
chefs of Akra during the night.
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THE 251 SOUL
PERFORMANS TAKVIMI
2 5 1 S O U L P E R F O R M A N C E
C A L E N D A R

19 TEMMUZ JULY 22.00|CUMA FRIDAY

01 ağustos August 21.30|perşembe Thursday

Akra Jazz Band feat Başak Yavuz

Akra Jazz Band & Tasty Thursday

20 TEMMUZ JULY 22.00|CUMARTESİ SATURDAY

06 ağustos August 21.30|SALI TUESDAY

Akra Jazz Band feat Başak Yavuz

Thirsty Tuesday

23 TEMMUZ JULY 21.30 |SALI TUESDAY

07 ağustos August 21.30|ÇARŞAMBA WEDNESDAY

Thirsty Tuesday

Akra Jazz Band feat Baha İşler

24 TEMMUZ JULY 21.30|ÇARŞAMBA WEDNESDAY

08 ağustos August 21.30|perşembe Thursday

Akra Jazz Band feat Baha İşler

Akra Jazz Band & Tasty Thursday

25 TEMMUZ JULY 21.30|perşembe Thursday

13 ağustos August 21.30|SALI TUESDAY

Akra Jazz Band & Tasty Thursday

Thirsty Tuesday

26 TEMMUZ JULY 22.00|CUMA FRIDAY

14 ağustos August 21.30|ÇARŞAMBA WEDNESDAY

Akra Jazz Band feat Şİrİn Soysal

Akra Jazz Band feat Baha İşler

27 TEMMUZ JULY 22.00|CUMARTESİ SATURDAY

15 ağustos August 21.30|perşembe Thursday

Akra Jazz Band feat Şİrİn Soysal

Akra Jazz Band & Tasty Thursday

27 TEMMUZ JULY 22.00|CUMARTESİ SATURDAY

20 ağustos August 21.30|SALI TUESDAY

Akra Jazz Band feat Şİrİn Soysal

Thirsty Tuesday

31 TEMMUZ JULY 21.30|ÇARŞAMBA WEDNESDAY

21 ağustos August 21.30|ÇARŞAMBA WEDNESDAY

Akra Jazz Band feat Baha İşler

Akra Jazz Band feat Baha İşler

SAYI: 3
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AÇIKHAVA’DA
FILM KEYFI AKRA’DA
YAŞANIR
E N J O Y

O P E N - A I R

C I N E M A

S E S S I O N S

A T

A K R A

Sezonun öne çıkan filmlerinden oluşturulan film seçkisiyle misafirlerine Açıkhava’da sinema keyfi yaşatan Akra,
Temmuz ayında da büyülü gecelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Offering its guests pleasant times with open-air cinema sessions consisting of the featured films of the season,
Akra continues to host magical nights in July.

TR
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Eşsiz manzarasını açık havada konforla buluşturan
Akra’nın, Açıkhava Film Günleri Temmuz ayında da
tüm hızıyla devam ediyor.

Combining its unique view with outdoor comfort, Akra
continues to hold the Open-Air Cinema Days at full
steam in July.

Sinemaseverler, Hollywood’un ünlü oyuncusu Anne
Hathaway ve Johnny Deep’in başrolü paylaştıkları,
Linda Woolverton’ın romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Tim Burton’un yaptığı ‘Alice in Wonderland’ı
3 Temmuz, Marvel Comics’in aynı adlı çizgi roman
karakterinden uyarlanan Doctor Strange’i 17 Temmuz, Oscar ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere toplam 5 dalda adaylık alan filmlerden Lady Bird’ü
31 Temmuz, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir
araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesinin anlatıldığı Bizim için Şampiyonu ise 28 Ağustos Çarşamba günü Akra’nın eşsiz
atmosferinde izleme şansına sahip olacaklar.

The cinema lovers will have the chance to watch the
‘Alice in Wonderland’, starring Anne Hathaway and
Johnny Deep, the well-known artists of Hollywood,
adapted from the novel by Linda Woolverton and directed by Tim Burton, on July 3, and ‘Doctor Strange’,
adapted from a name-sake comic character of Marvel
Comics, on July 17, and ‘Lady Bird’, nominated for a total of 5 awards including the Best Picture at the Oscars, on July 31, and ‘Bizim icin Sampiyon’, telling the
story of the big love of Halis Karatas and Begum Atman who comes together thanks to the legendary race
horse named Bold Pilot, on August 28, Wednesday at
the unique atmosphere of Akra.

Seyircilerinin doğayla iç içe ve ev rahatlığında film
izlemenin keyfine vardığı Akra Açıkhava Film Günleri’nin Temmuz ayı programı, “Alice in Wonderland” ile
başlayacak.

Offering its guests to enjoy movies at a home-comfortable atmosphere surrounded by the nature, Akra
Open-Air Cinema Days July program will start with the
“Alice in Wonderland”.

Öne çıkan filmlerinden oluşturulan film seçkisiyle
misafirlerini ağırlayacak olan Akra, misafirlerin kalbine yıldızlar altında dokunmaya devam ediyor. Akra
Açıkhava Film Günleri’nde sinemaseverler, doğanın
içinde izledikleri filmin tadını ister minderlerde, ister
şezlonglarda yaz boyu çıkarma ayrıcalığına sahip olacaklar. Açıkhava’da film keyfi yaşamak isteyen sinemaseverler 35 TL katılım ücreti ödeyerek, sinema keyfi
coşkusunu yaşayabilecekler.

Getting ready to entertain its guests with the featured
films, Akra keeps touching the hearts of its guests under the stars. During Akra Open-Air Cinema Days, the
cinema lovers will have the privilege of enjoying the
movies either on cushions or sunbeds in daytime. If you
want to enjoy the open-air cinema days, you can join us
upon paying a participation fee of TRY 35,00.
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ÇOCUKLAR AKRA’DA YÜZERKEN
ÇOK MUTLU
C H I L D R E N

A R E

S O

H A P P Y

T O

S W I M

I N

A K R A

Çocuklukta atılan sağlıklı ve aktif hayatın temeli, yetişkinlikteki yaşam kalitesinin ön şartıdır. Yenilikçiliği benimsemiş eğitmenleri
ile adından sıkça bahsettiren Akra Fit’te çocuklar yüzme öğrenmenin keyfini doyasıya çıkarma ayrıcalığını yaşayarak, keyifli bir
yaz tatilini geçirecekler.
The basis of a healthy and active life in childhood is a prerequisite for the life quality in adulthood. In Akra Fit, making an indelible
impression by its trainers, who adopt innovativeness, the children will enjoy the privilege to learn how to swim and experience a
joyful summer holiday.

TR
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Çocuklar için oldukça faydalı bir spor olan yüzme,
özellikle kas – iskelet yapısının gelişimine yardımcı
olmasından dolayı bütün spor dallarının da temelini
oluşturuyor.
Çocukların su ile ilgili aktiviteler yaptıklarında doğa
sevgisinin çok küçük yaşlarda içlerine işlenebildiğini
belirten Akra Fit Fitness Müdürü Nasip Bayer, bunun
da kendilerine ve çevreye karşı saygılı ve koruyucu
bireyler olarak yetişmelerini sağladığını ifade ediyor.
Nasip Bayer, “Özellikle 4 yaşından itibaren başlanabilen yüzme eğitiminde öncelikle nefes ve suda durma
çalışmaları yaptırılırken, daha çok oyun ağırlıklı bir
program izleniyor. Bu sayede de çocuklar temelden
nefes kontrolüne ve suda duruşa dair doğru temellerle ilerlebilmektedirler” diyor.
Yumuşaklık ve esneklik gerektirmesinden dolayı yüzmeye küçük yaşlarda başlanılması gerektiğini dile getiren Bayer, “4 – 8 yaş aralığındaki çocuklarda yüzme
eğitimi fiziksel gelişimin yanı sıra, özgüven kazanımlarında da oldukça fayda sağlamaktadır. Ayrıca suyun
rahatlatıcı etkisi nedeniyle çocukların daha sakin bir
yapıya kavuşabildiklerini” söylüyor.
Çocuklara Akra Fit’te kolayca öğrenebilecekleri bir
yüzme programı uyguladıklarının da altını çizen Nasip Bayer, uzman yüzme antrenörleri tarafından verilen yüzme kursunda çocukların serbest stilde başta
olmak üzere sırtüstü, kurbağalama ve kelebek gibi 4
farklı branşta yüzebilir hale geldiğini ifade ediyor.
Çocuğunuz için Akra Fit’in deneyimli hocalarından aldıracağınız yüzme kursu ile hayata kulaç atmaya hazır
olun.

Being a very beneficial sports branch for children,
swimming forms the basis of all sports branches since
it helps development of musculoskeletal structure.
Nasip Bayer, the Fitness Manager of Akra Fit, states
that the love of nature can be ingrained among children
at very young ages when they perform water-related
activities, and that this enables them to grow up as
individuals who respect themselves and nature, as well
as protecting nature.
Nasip Bayer says, “Especially in swimming training,
which can start from the age 4, the activities regarding
breathing and standing in the water are primarily
performed, while a game-based program is mainly
followed. In this way, children can progress by accurate
principals regarding breath control and standing in
water from the basis.”
Nasip Bayer underlines that the swimming program
they apply in Akra Fit is easy to learn for children,
and says that the children become able to swim in 4
different branches such as backstroke, breaststroke
and butterfly stroke in the swimming course given by
expert swimming coaches.
Get ready to strike out life through a swimming course
that will be given to your child by experienced trainers
of Akra Fit.

SAYI: 3
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3. ULUSLARARASI
MEZE FESTIVALI, 18 EKIM 2019’DA
AKRA’DA.
3 R D

40

I N T E R N A T I O N A L M E Z Z E F E S T I V A L ,
O N 1 8 O C T O B E R 2 0 1 9 A T A K R A .
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DÜNYANIN
EN SEVILEN MEZELERI,
3. ULUSLARARASI
MEZE FESTIVALI’NDE
A L L

F A V O R I T E M E Z Z E S O F T H E W O R L D W I L L B E D I S P L A Y E D
I N T H E 3 R D I N T E R N A T I O N A L M E Z Z E F E S T I VA L

Akdeniz’in gözbebeği Antalya, 18 Ekim tarihinde dünyada bir ilk olarak gösterilen 3. Uluslararası Meze Festivali’ne bir kez daha ev
sahipliği yapacak. Şehrin muhteşem manzarasını kucaklayan Akra Otel, festival süresince yerli ve yabancı lezzet müdavimlerini
ağırlamaya hazırlanıyor.
Antalya, the apple of Antalya’s eye, will host the 3rd International Mezze Festival, referred to as the first in the world, once again
on October 18. Embracing the breath-taking view of the city, Akra Hotel is getting ready to host both national and international
taste lovers during the festival.
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Gastronomide önemli bir yeri olan meze
kültürü, 18 Ekim tarihinde Akra Otel’de
görkemli bir festivalle tanıtılacak. Türkiye’den ve yurtdışından yoğun katılımla gerçekleşecek olan festival; lezzet
duraklarının efsane ustalarına ait büyüleyici reçeteleri eşliğinde, misafirlerine unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkma imkanı sunacak.

The mezze culture, which has a special
place in gastronomy, will be promoted
in a splendid festival at Akra Hotels
on October 18. Drawing a great deal
of attention from both national and
international taste lovers, this festival
will take its guests to an unforgettable
journey accompanied by the stunning
recipes by the legendary chefs.

Usta şeflerin ellerinden çıkan birbirinden güzel lezzetleri en iyi şekilde misafirlerine sunacak olan Akra, muhteşem
bir festivale daha imzasını atarak, damaklarda unutulmayacak bir tat bırakacak. Lezzetleri kadar sunumlarıyla da
birer sanat eserine dönüşecek mezeler,
festival süresince damak tadınızın yanı
sıra estetik dokunuşlarıyla da görsel bir
şölene dönüşecek.

Gearing up to offer many delicious
tastes, made by the master chefs, to
its guests in the best manner, Akra will
organize a great festival, and leave an
unforgettable taste in the participants’
mouths. All mezzes, to turn into a piece
of art not only with their tastes but
also presentations, will lead to a visual
feast with aesthetic touches during the
festival.
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SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI
AYURVEDA
A Y U R V E D A ,

S E C R E T

O F

H E A LT H Y

L I F E

Ayurveda, kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5000 yıllık bir doğal şifa sistemi olup, insanoğlua beşeri
potansiyelinin üst sınırını gerçekleştirirken, her yönden dengede ve zinde kalmasına yardımcı olan bir bilgelikler
bütünüdür.
Ayurveda is a 5000-year-old natural healing system that is rooted in Vedic culture of India, and a set of wisdom that
helps humankind to remain balanced and energetic in every respect while allowing them to achieve the maximum
limit of human potential.
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Ayurveda, Hindistan’ın antik tıp yöntemlerini
içeren alternatif bir tıp dalı olup, günümüzde milyonlarca insanın başvurduğu bir sağlık
sistemidir. Kelime anlamı Sankritçe’de yaşam
bilgisi olan Ayurveda’nın ruhsal bilgilere dayandığı belirtilmektedir. Önleyici veya koruyucu tıp olarak da bilinen Ayurveda, Hindistan’ın
Vedik kültürüne dayanmaktadır.
Dünyanın en sofistike, güçlü zihin ve beden
sağlığı sistemlerinden biri olan Ayurveda, eski
Hindistan bilginleri tarafından geliştirilmiştir.
İnsanın sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için
tasarlanmış bilgileri içeren Ayurveda, insanların beşeri yeteneklerinin üst sınırını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Ayurvedik tıbba göre; insan vücudundaki denge, hastalıkların önüne geçer veya gelişen hastalıkları tedavi eder. Kişinin ideal bünye tipini
tespit eden Ayurveda, dengesizliklerin kaynağını belirlemeye çalışır ve dengesizlik oluşturan belirtilerin kaynağını bularak, dengenin
tekrar sağlanmasını içeren öneriler sunar.
Ayurveda 3 temel dosha ilkesine dayanmaktadır. Doshalar vücutta farklı fonksiyonları
yöneten ve her insanda farklı dengelerde bulunan enerjilerdir. Her insan evrende bulunan
beş temel maddeden oluşur. Boşluk, hava, ateşi su ve toprak… Bunlarda Vata, Pitta ve Kapha
adı verilen 3 farklı doshayı oluştururlar. Vata
boşluk ve hava, pitta ateş ve su, kapha ise su
ve topraktan oluşur. Her insan bu 3 doshanın
kendine özgü bir karışımından oluşur ama genellikle bu doshalardan biri daha baskın olur.
Her dosha farklı vücut fonksiyonlarını kontrol
eder. Ayurvedik tıpta bu üç dosha arasındaki
dengesizliklerin hastalıklara neden olduğuna
inanılır.
EN

Ayurveda is an alternative medicine that
includes the ancient medical methods of India,
and a health system being applied by millions
of people today. It is stated that Ayurveda,
which means life in Sanskrit, is based on
spiritual knowledge. Also known as preventive
or protective medicine, Ayurveda is based on
Vedic culture of India.
One of the most sophisticated, powerful mind
and body health systems of the world, Ayurveda
was developed by wise persons of ancient India.
Containing information designed to help people
to stay healthy, Ayurveda strives to help people
to achieve the maximum limit of their human
abilities. According to Ayurvedic medicine; the
balance in the human body prevents or treats
diseases. Determining the ideal body type of
the person, Ayurveda strives to determine the
source of imbalances and finds out the source
of symptoms causing imbalance and offers
suggestions for restoring the balance.
Ayurveda is based on 3 basic dosha principles.
Doshas are the energies that manage different
functions in the body, and are found in every
human in different proportion of balances. Every
human is made up of five basic elements that
are found in the universe. Ether, air, fire, water,
and earth… And these form 3 different doshas
called Vata, Pitta and Kapha. Vata consists of
ether and air; pitta consists of fire and water,
and kapha consists of water and earth. Every
human is made up of a unique mixture of these
3 doshas; however, one of these doshas is
usually more dominant. Each dosha controls
different body functions. In Ayurvedic medicine,
it is believed that the imbalances between
these three doshas cause diseases.
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Ayurveda’da her birey eşsizsizdir ve herkes
için işe yarayacak tek bir beslenme veya
yaşam tarzını diretmez. Sağlığın anahtarı hastalıklardan korunmaktadır. Fiziksel
vr ruhsal sağlığı korumak için kişiye özel
tavsiyelere ve yol göstermeye dayalıdır.
Beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ilaçlardan daha önemli görülür.
Hastalıkları önlemeyi ve beslenme, aromaterapi, vitamin ve minerak takviyeleri,
detoks, masaj, yoga ve meditasyon ile tedaviyi öne çıkarır. Araştırmalar yoga ve meditasyonun astım, yüksek tansiyon ve artrit
gibi hastalıklara karşı etkili olabileceğini
göstermektedir.
DOSHALARIN ÖZELLIKLERI
Vata Dosha: Değişken, kuru, hafif, soğuk,
ince, hareketli, hızlı ve serttir. Diğer doshalara liderlik edici ve genel olarak hastalıklara en çok yol açıcıdır. Vücutta enerji ve
jareketi sağlar. Sinir sistemini yönlendirir.
Vücuttaki bütün hareketleri kontrol eder.
Nefes alıp verme, bağırsakların boşaltımı ve idrar yollarının faaliyetleri hep Vata
Dosha tarafından yönetilir. Anormal çalıştığında veya arttığında sinirlilik, gerginlik,
dinlenememe, yorgunluk, kuruluk, kabızlık,
ağrı, gaz, üşüme ve kasların seyirmesi gibi
durumlar ortaya çıkar.
Pitta Dosha: Sıcaklık, keskinlik, hafif yağlılık, sıvılık, ekşiliktir. Sindirimi kontrol eder,
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metabolizmayı yönetir. İştah, susuzluk, ısı
dengesi, görme, cildin yapısı ve rengi, entelekt dengesi, hayattan aldığınız keyif, neşe
ve eğlence Pitta Dosha tarafından yönetilir. Dengede olmazsa aşırı sıcak ve yanma
hissi, cilt problemleri, ülser, kötü koku, direnç kaybı, görme problemleri, aşırı acıkma
– susama, yüzde kızarıklık, kolay kızma hali,
asabiyet, kızgınlık ve öfke oluşur.
Kapha Dosha: Yağlılık, ağırlık, yavaşlık, yumuşaklık, parlaklık, sağlamlık ve tatlılıktır.
Vücutta dayanıklığı ve yapıyı oluşturur.
Sağlamlık, ağırlık, direnme gücü ve canlılık
verir. Nemlenmeyi ve yağlanmayı; tüm fizyolojinin ve eklemlerin bütünlüğünü sağlar.
İyileşme gücü, bağışlama duygusu, cesaret,
asalet ve şefkat verir. Anormal çalıştığında
ağırlığa, şişmanlığa, aşırı yavaşlamaya, durağanlığa, depresyona, aşırı mukus sağlamaya, bütün alerjik durumlara, kaşınma ve
aşırı uyku haline yol açar.
AYURVEDA VE AYURVEDIK MASAJLAR
Ayurvedik masaj türleri arasında Shirodhara, Shiroabhyanga ve anhyanga masajları
önemli yer teşkil etmektedir. Bu masajlar,
bütünleyici terapinin vazgeçilmez uygulaması olarak yer almaktadır.
Shirodhara Masajı: 5000 yıldan bu yana
uyglanan ve antik dönemde de kral ve kraliçelere uygulanmasıyla bilinen bir masaj

türüdür. Rahatlatıcı ve iyileştirici özelliği
olan bu masaj uykunuzu düzenler, sinir sisteminizi güçlendirir, sizi olumsuz düşüncelerinizden arındırarak rahatlamanızı sağlar.
Gerek fiziksel yorgunluk gerekse fizyolojik
yorgunluk için adeta ilaç niteliğinde olan
Shirodhara masajı 60 dakika sürmektedir. Ruhsal gerginliği vücuttan atmak için
hazırlanmış benzersiz terapi olduğundan
alın bölgesine uygulanmaktadır. Özellikle baş boyun ağrısı, uykusuzluk, gerginlik,
tutulmalar gibi sorunların giderilmesinde
etkindir. Saçı ve saç derisini besleyici etkisi
nedeni ile de saçın güçlenmesi ve sağlığını
kazanmasında çok faydalıdır.
Abhyanga Masajı: Ayurvedik tüm vücut
masaj türüdür. Öncelikle vücuda ılık yağların, susam, hardal, zeytin, kokonat gibi
taşıyıcı yağların ısıtılarak dökülmesiyle
başlayan bir masaj türüdür. Ayurvedik masajların en temelidir. Ilık yağ ile gözenekler
açılır ve yağın vücuda alımı kolaylaşır, dokulardaki toksinlerin çözülmesi sağlanarak
vücuttaki toksin atılımına yardımcı olunur.
Ritmik sıcak yağ masajı olan Abhyanga
için mevsimine ve kişinin ihtiyaçlarına göre
dikkatli bir şekilde seçilen bitkisel yağların
karışımları kullanılır. Abhyanga sinir sistemi üzerinde derin bir gelişme ve rahatlama
sağlar, bu da zihinsel ve bedensel iyileşmenin ilk adımı olarak tanımlanabilir.
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Abhyanga masajının cildi güzelleştirme,
kasları belirginleştirme ve uyku kalitesini
arttırma gibi olumlu etkileri de vardır. Ayrıca zihinsel ve fiziksel yorgunlukta azalma, gün boyu artmış enerji, azalan stres,
eklemlerin rahatlaması, iştahta iyileşme,
iç organların uyarılması, kan dolaşımının
artması, sinirlerin yatışması, toksinlerin
atılmasını, daha derin ve kaliteli uyku gibi
faydaları da vardır.
Shiroabhyanga Masajı: Shirodhara ve Abhyanga kombinasyonu ile beden, ruh ve zihin bütünlüğünü kişiye yeniden kazandıran
tarihi oldukça eski olan Ayurvedik terapi
yöntemidir. Hindistan’dan ortaya çıkan ve
bugün tüm dünyada uygulanan Ayurvedik yaşam çizgisi içerisinde geleneksel bir
masal uygulamasıdır. Shiroabhyanga Ayurvedik masaj; bu bütünsel tedavi sisteminin sadece bir kısmıdır. Bu tedavide kişinin Ayurvedik vücut tipi belirlenerek, buna
göre bitkisel yağlar kullanılır. Özel susam
yağı bazlı esansiyel karışımlı ılık, bitkisel
doğal şifalı yağlar kullanılarak, ritmik hareketler ile baş, omuz, karın ve bacak bölgesine 80 dakika süresince uygulanır. Beş
duyuyu besleyen bakımda çoğu baş bölgesinde bulunan marma noktalarına odaklanılmaktadır. Baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi insan hayatını olumsuz etkileyen
doğal bir çözüm tekniğidir. Damarlar ve
lenf sistemindeki kirli kanın temizlenmesinde etkilidir. Özellikle ödem, yorgunluk,
dolaşım sorunları ve toksinlerden arınmak
için önemlidir.
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In Ayurveda, each person is unique and
does not insist on a single diet or lifestyle
that works for everyone. The key to
health is to be protected from diseases.
It is based on personalized advice and
guidance to maintain physical and mental
health. Nutritional and lifestyle changes
are deemed to be more important than
medications. Prevention of diseases and
treatment by nutrition, aromatherapy,
vitamin and mineral supplements, detox,
massage, yoga and meditation are brought
forward. Researches show that yoga and
meditation can act on diseases such as
asthma, high blood pressure and arthritis.
CHARACTERISTICS OF DOSHAS
Vata Dosha: Variable, dry, light, cold, thin,
active, fast and tough. It leads other doshas
and is the most common cause of diseases
in general. It provides energy and movement
in the body. It directs the nervous system.
It controls every movement in the body.
Breathing, emptying the intestines and
urinary tract functions are all managed by
Vata Dosha. When it functions abnormally
or increases, conditions such as angriness,
stress, restlessness, fatigue, dryness,
constipation, pain, gas, chilling and
muscular fasciculation occur.
Pitta Dosha: Warmth, sharpness, slightly
fatty, fluidity, sourness. It controls digestion
and manages metabolism. Appetite, thirst,
heat balance, eyesight, skin structure and
color, intellectual balance, the pleasure you
get from life, joy and fun are all managed by
Pitta Dosha. If it is not balanced, feeling of
excessive heat and burning, skin problems,
ulcer, bad smell, loss of resistance, eyesight
problems, excessive hunger - thirst, redness
in
face,
short-temperedness,
quicktemperedness, angriness and anger occur.
Kapha Dosha: Fatty, heavy, slow, soft,
bright, strong and cute. It makes up the
strength and structure of the body. It gives
strength, heaviness, power of resistance
and liveliness. It provides moistness and
oiliness, and integrity of all physiology and
joints.
It gives healing power, forgiveness, courage,
nobility and compassion. When it functions
abnormally, it results in heaviness, fatness,
excessive slowing, immobility, depression,
excessive mucus secretion, all allergic
conditions, itching and excessive sleeping.
AYURVEDA AND AYURVEDIC MASSAGES
Shirodhara, Shiroabhyanga and Anhyanga
massages are the important ones among
the Ayurvedic massage types. These
massages are indispensable applications of
complementary therapy.
Shirodhara Massage: It is a type of massage
that has been applied for 5000 years and
known to be applied to kings and queens in

ancient times. Having relaxing and healing
properties, this massage regulates your
sleep, strengthens your nervous system,
allows you to relax by removing your
negative thoughts. Being a kind of medicine
for both physical and physiological fatigue,
Shirodhara massage is applied for 60
minutes. It is applied on the forehead as
it is a unique therapy prepared to remove
mental stress away from the body. It is
effective in particular in elimination of
problems such as head-neck pain, insomnia,
stress, stiffness. Due to its nourishing
effect on hair and scalp, it is very useful for
strengthening of the hair and restoring hair
health.
Abhyanga Massage: It is a Ayurvedic fullbody massage. Firstly, carrier oils such as
sesame, mustard, olive and coconuts are
heated and then poured on the body. It is
the most basic Ayurvedic massage. Warm oil
opens the pores and facilitates penetration
of oil into the body, and dissolves the toxins
in the tissues to help them removing away
from the body. For Abhyanga, a rhythmic
hot oil massage, mixtures of vegetable oils
that are carefully selected according to
the season and individual needs are used.
Abhyanga ensures deep development and
relaxation on the nervous system, which
can be described as the first step of mental
and physical recovery. Abhyanga massage
has positive effects such as beautifying the
skin, clarifying the muscles and improving
the sleep quality. In addition, it has benefits
such as reduced mental and physical
fatigue, increased energy throughout the
day, reduced stress, relaxation of joints,
improvement in appetite, stimulation of
internal organs, increased blood circulation,
settling the nerves , elimination of toxins,
deeper and better quality sleep.
Shiroabhyanga
Massage:
Being
a
combination of Shirodhara and Abhyanga,
Shiroabhyanga Massage is an ancient
Ayurvedic therapy method that restores
body, soul and mind integrity. It is a
traditional fairy-tale application within
Ayurvedic lifeline, which showed up India
and is applied throughout the world today.
Shiroabhyanga Ayurvedic massage is only
a part of this integral therapy system. In
this treatment, Ayurvedic body type of the
person is determined, and then, vegetable
oils are used in this respect. It is applied
to head, shoulders, abdomen and legs by
rhythmic movements for 80 minutes by use
of warm, herbal natural healing oils with
special sesame oil based essential mixture.
The focus is on the marma points, which are
mainly found on head, during the cure that
nourishes five senses. It is a natural solution
technique for problems such as headache,
insomnia and that affects the human life
negatively. It acts on cleaning venous
(dark) blood in lymph system and veins. In
particular, it is important for edema, fatigue,
circulatory problems and toxins.
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BU EKMEKLERE
BAYILACAKSINIZ!
Y O U

W I L L

L O V E

T H E S E

B R E A D S !

Güne güzel bir şekilde başlamak isteyen misafirlerini, Antalya’nın muhteşem manzarası eşliğinde karşılayan Akra,
Panora Restoranı’nda yer alan birbirinden lezzetli ekmekleriyle misafirlerinin ruhuna sihirli bir gülümseme ile
dokunarak, unutamayacakları bir lezzet şölenine doğru yola çıkarıyor.
Welcoming its guests, who want to have a good start of the day, at the breath-taking view of Antalya, Akra gives a
magical smile and touches the spirits of its guests with its delicious breads served at Panora Restaurant, and takes
them to an unforgettable feast of taste.
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Yemek kültüründe çok önemli bir yere sahip
olan ekmek, şüphesiz sofraların da en temel
gıdalarından biridir. Öyle ki onun için insanlık
tarihi kadar eski bir besin maddesi olduğunu
bile söyleyebiliriz.
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Having a highly important place in the food
culture, bread is, undoubtedly, one of the essential foods served on the tables. Such that,
we can even say that it is a foodstuff which is
as old as the history of humanity.
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Tarladan sofraya anlayışını hemen hemen
bütün yemeklerine taşıyan Akra, yaptığı
birbirinden lezzetli ekmeklerinde de bu
alışkanlığını sürdürmeye devam ediyor.
Misafirlerinin bulundupu ortamda el yapımı olarak hazırlanıp, sıcak bir şekilde
servis edilen ekmek çeşitleri arasında öne
çıkanlar ise Nordlender ve Seed Granis
Vegan olarak adlandırılan Akra’ya özgü
ekmekler oluyor.
Nordlender; kırma çavdar, keten tohumu,
ayçekirdeği, yulaf taneleri, fındık, antep fıstığı, kuru incir, kuru kayısı ve kuru
üzümden oluşurken; Seed Granis Vegan
Ekmek ise ayçekirdeği, yulaf ezmesi, chia
tohumu, kabak çekirdeği, kinoa, üzüm
pekmezi ve süzme baldan yapılıyor. Bu
arada Seed Granis Vegan ekmeğinin en
önemli özelliği ise unsuz ve mayasız olmasından dolayı vegan ve diyet yapan
misafirler açısından ideal bir ekmek çeşidi
olmuş olmasıdır.
Ekmek köşesi için Akra’da günlük olarak
Alman, İtalyan, ekşi mayalı, unsuz, mayasız, kuru meyveli ve kuru yemişlerden oluşan 20 çeşit ekmek üretimi yapılmaktadır.
Ekmek şeflerinin sihirli dokunuşlarla lezzet kattığı birbirinden güzel ekmeklerin
yanı sıra taze olarak her gün üretilen 4
çeşit poğaça, sade ve çikolatalı kruvasan,
danish çeşitleri, simit, açma, muffin kek,
kurabiye ve yöresel çörekler de yine ekmek köşesinde bulabileceğiniz lezzetlerin
yalnızca birkaçıdır.
Günlük olarak üretilen ekmeklerde; tam
buğday olmak üzere çavdar, mısır, yulaf,
ciabatta, arpa, karabuğday, siyez, Alman
çavdar, Dinkel Berger Wold Worn, glutensiz, mal, chia ve pancar unu olmak üzere
15 çeşit un kullanılır.
Misafir memnuniyetini her zaman ön
planda tutan Akra, hizmet kalitesini daha
üst seviyelere taşımak için yaptığı birbirinden güzel ekmeklerle de farkını gözler
önüne sermeye devam etmektedir.

Adopting the mentality of “from field to
fork” in almost all its meals, Akra maintains
this mentality in its delicious meals. The
outstanding ones among the bread varieties, which are hand-made and served hot
at the atmosphere where guests are staying, are the breads named Nordlender and
Seed Granis Vegan, peculiar to Akra.
Nordlender contains crushed rye, flax seed,
sunflower seeds, oat flakes, hazelnut, pistachio, dried figs, dried apricots and raisins while Seed Granis Vegan contains
sunflower seeds, rolled oats, chia seeds,
pumpkin seeds, quinoa, grape molasses
and extracted honey. The most prominent
feature of the Seed Granis Vegan bread is
that it is flourless and unleavened, which
makes it ideal for our guests who are vegan or on-diet.
20 different breads, including German,
Italian, sourdough, flourless, unleavened,
dried fruit and dried nuts, are made on
daily basis at Akra in order to be offered
at the corner allocated for bread varieties. 4 different buns, plain and chocolate
croissants, Danish varieties, Turkish bagel,
a savory bun, muffin cakes, cookies and local shortbreads are just some of the tastes
you can find at this corner, besides delicious breads made with magical touches
of bread masters.
In making breads on daily basis, 15 different types of flour are used, including
whole wheat, rye, corn flour, oat flour,
ciabatta, barley meal, buckwheat, einkorn
wheat, German rye, Dinkel Berger Wold
Worn, gluten-free flour, malt flour, chia
and beet flour.
Giving particular importance to customer
satisfaction at all times, Akra keeps showing its distinctive features with delicious
breads made to carry its service level to a
higher level.
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SUALTININ BÜYÜLÜ
DÜNYASINI KEŞFETMEYE
HAZIR MISINIZ?
A R E

Y O U

R E A D Y T O D I S C O V E R T H E
U N D E R W A T E R W O R L D ?

M A G I C A L

Türkiye’nin en önemli dalış merkezlerinden biri olan Kaş, 38 dalış noktasıyla
yılın 12 ayında dalış yapabileceğiniz eşsiz yerlerden biridir.
Kas, one of the most important diving centers of Turkey, is one of the unique
locations with its 38 diving points you can dive for the entire year.
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Denizin altında çoğumuzun keşfetmek istediği büyüleyici ve merak uyandıran alabildiğine zengin bir yaşam var. Maviliklere dalmayı her ne kadar bolca hayal
etsek de kimi zaman ya cesaretimizi toplayamayız ya
da öğrenmesi meşakatli gelir. Meraklılarını adeta bir
rüya alemine taşıyan bu spor, uluslar arası kurallar ve
eğitim standartları ile her yaştaki sağlıklı insanın yapabileceği tehlikesiz bir aktivitedir.
Aslında herkesin tüplü dalışa başlamak için farklı nedenleri vardır. Kimi doğal hayatla ilgilendiğinden kimi
de kendini zorlamanın ve korkularını aşmanın yolunu
aradığından dalar. Çünkü sualtında ki sessizlik ve huzur, eğlence ve macera ile iç içedir. Yaşadığımız dünyadan farklı bambaşka bir dünyaya doğru keşfe çıkarız, dalarken. Yaşam döngüsünün su altında da devam
ettiğini görür, doğanın gücünü hissederiz. En önemlisi
de aldığımız nefesin ne kadar kıymetli olduğunu anlarız.
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There is a stunning and attractive rich environment
under the sea that builds a passion in us to discover it.
Although we frequently dream of diving into the deep
blue waters, we either fail to build up our courage or
find it difficult to learn. This sports branch, which takes
the fanciers to the world of dreams virtually, is a safe
activity that can be taken up by healthy persons of all
ages if the international rules and training standards
are observed.
In fact, everyone has different reasons to take up scuba
diving. Some people dive because of their passion for
natural life while some people dive as they are in search
of overcoming their fears. Because the underwater
silence and peace is intertwined with entertainment and
adventure. While diving, we head to discover a world
which is completely different than the one we’re living
in. We see that the life cycle continues underwater, as
well, and feel the power of nature. Above all, we notice
how valuable every breath we take is.
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Siz de bizim gibi sualtının göz kamaştıran güzellikleriyle tanışmaya hazırsanız,
sualtının büyüleyici dünyasını keşfetmek
üzere haydi gelin hep birlikte rotamızı Kaş’a doğru çevirelim. Türkiye’nin en
önemli dalış merkezlerinden biri olan Kaş,
38 dalış noktasıyla yılın 12 ayında dalış
yapabileceğiniz eşsiz yerlerden biri. Öyle
ki bu dalış noktalarının başında ise M.Ö
1300 yılında battığı belirlenen Uluburun
batığının replikası ve 2. Dünya Savaşı
sırasında düşen bir İtalyan uçağı batığı
yer alıyor. 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılarak
bağışlanan D-47 kargo uçağının da Kaş
açıklarında batırılmasıyla oluşturulan Kaş
Sualtı Eko Parkı da başka bir önemli dalış
noktasını oluşturuyor.
Daha önce dalış yapan birçok kişinin Kaş
denildiğinde ilk akıllarına gelen resifler
ise genellikle Flying Fish, Kanyon ve Oasis
olmaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında batan 3 pervaneli bir İtalyan savaş uçağının
yer aldığı Flying Fish adı verilen resifte;
nesli tükenmek üzere olan dev orfozların
yanı sıra karagöz sürülerini gözlemleme
şansına da sahip olursunuz. Bu göz alıcı
resif yalnızca dalgıçların değil, berrak suları nedeniyle su altı fotoğrafçıları için de
uğrak bir nokta olarak karşımıza çıkabilir. Her seviyeden dalgıcın yılın diledikleri
ayında dalış gerçekleştirebileceği zenginlikte, oldukça keyifli bir dalış noktası
sunan Flying Fish, dalış için kesinlikle ilk
tercihiniz olmalıdır.
Kanyon dalış noktası da Kaş’ın yine en
ünlü dalış noktalarından bir diğerini oluşturmaktadır. İki ada arasında uzanan ve
dar bir boğazdan geçirilen bu noktada,
20. Metrede başlayan iki adet dik duvar
bulunur. Kanyonun hemen dibinde ise
sünger, tüplü formlar, anemon ve yengeç
gibi kabukluların bolca bulunduğu karanlık ve oldukça minik bir mağara bulunmaktadır.
Kanyon’un kuzeyinde kalan Oasis dalış
noktası ise ince deniz çayırlarıyla kaplı, oldukça sakin bir bölgedir. Özellikle
suyun ısındığı dönemlerde birçok deniz
canlısını kendine çeken müthiş bir cazibe
noktası haline gelen Oasis’i keşfe çıktığınızda Orfoz ve Lagos cinsi balıkların yanı
sıra dev istiridye ve trompet balıklarıyla
karşılamanızda mümkündür.
Tatilde olmuş olsanız dahi dalışın ciddi
bir spor olduğunu ve dalarken kazalardan
kaçınmak için çok dikkatli olmanız gerektiğini sakın unutmayın.

If you’re ready to meet the eye-popping
beauties of the underwater world like us,
let’s head to Kas to discover the stunning
underwater world. Kas, one of the most
important diving centers of Turkey, is one
of the unique locations with its 38 diving
points you can dive for the entire year. The
replica of the shipwreck Uluburun, determined to have submerged in 1300 B.C., and
an Italian airplane, which crashed during
the 2nd World War, are among the leading
points. Kas Underwater Eco Park, created
upon submersion of the D-47 freighter,
which was deregistered from the inventory of the Turkish Air Force in 2009 off the
coast of Kas, is another important diving
point.
The coral reefs that come to the mind of
persons, who have dived here before, when
someone talks about Kas are the Flying
Fish, Canyon and Oasis. If you dive into
the coral reef named Flying Fish where
a 3-propeller Italian fighter aircraft sank
during the 2nd World War, you’ll have the
chance to observe both the giant endangered groupers and shoal of two banded
breams. This stunning coral reef is a mecca
for not only divers but also the underwater
photographers due to its clear water. Flying Fish, offering a highly pleasant diving
environment which is rich in many terms to
enable divers of all levels to dive at any
time during a year, should definitely be
your first choice to dive.
Canyon diving point is another famous locations to dive in Kas. Extending between
two islands and passing through a narrow
strait, this diving point has two steep walls
starting at the 20th kilometer. There is a
dark and quite small cave at the foot of
the canyon which is densely populated
by the crustaceans such as sponges, tube
forms, anemone and crabs.
The diving point of Oasis, located on the
north of the Canyon, is a considerably
quiet location covered with thin seagrass.
When you dive to discover the Oasis,
which has become a great attraction point
that draws many marine species especially
when the water gets warmer, you can encounter with fish species like Grouper and
White Grouper, as well as giant oysters
and longspine snipefish.
Please don’t forget that diving is a critical sports branch even if you’re on holiday,
and that you should act cautiously to abstain from accidents while diving.
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Serpme Böreğin Piri, Börekçi Tevfik Usta
1991 yılından beri hizmet veren Börekçi Tevfik, Antalya’nın meşhur serpme böreği ile
ünlü. Tereyağı ve hamurun böreğe ayrı bir
lezzet kattığını belirten Tevfik Usta, Antalya2da serpme börek denildiğinde akla ilk
gelen isimlerden biri oluyor. Buraya geldiğinizde süslemeden uzak cam üzerinde basit bir Börekçi Tevfik yazısı karşılar sizi.
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nümüzde Antalya Kalekapısı olarak bilinen
bölgede börekçiliğe devam eder. Oğlu İbrahim’e de mesleği öğreterek devam etmesini
ister ve işi oğluna devreder. Mesleği amcamdan öğrenen ağabeyim, işin inceliklerini daha sonra bana da anlatarak, meslek
sahibi olmamda yardımcı olur.

Dile kolay, 80 yıllık aile mesleğidir aslında
onun yaptığı şey! Gösterişten uzak, olabildiğince sade bir dükkanda geçen tam tamına 26 yıldan bahsediyoruz. Atalarından
devraldığı börekçilik hikayesini The Akra
Magazine okurları için anlatan Tevfik Usta,
hem serpme böreğin inceliklerini hem de
çıraklıktan ustalığa geçen o süreci okurlarımızla paylaştı. İşte el açması serpme börekleriyle Antalya’nın vazgeçilmezi haline
gelen Börekçi Tevfik’in lezzet sırrı…

Serpme börek yapımına nasıl başladınız?
İlkokulu bitirdikten sonra ailem serpme
börek ustası olan abimin yanında veya bir
kuyumcuda işe başlamamı istemişti. O zamanda kuyumcular ne yazık ki her çırağı
yanlarında çalıştırmıyor, özellikle tanınmış
aile çocuklarını tercih ediyorlardı. Bu nedenle ben de tercihimi börekçilikten yana
kullanıp, 1958 yılında ağabeyimin yanında çalışmaya başlamıştım. İşe başladıktan
sonra da börekçiliğin hoşuma gittiğini farkettim. O gün bugündür de bu işi tutkuyla
yapmaya devam ediyorum.

Serpme böreğin aileniz açısından hikayesi
nedir?
Dedem 1919 yılında İzmir’in işgali sırasında
atlı süvari olarak görev yapmış birisi. Daha
sonra Kemeraltı Mevkii’nde bir dükkan açarak börekçiliğe başlamış. 1930’lu yıllarda
dükkanında çıkan yangın sonucunda ise
Antalya’ya taşınmaya karar vererek, gü-

Mesleğinizde nasıl geliştiniz?
Herkeste olduğu gibi ben de mesleğe ilk
bulaşık yıkayarak başladım. İki sene boyunca yıkamaya da devam ettim. Ardından
fırına terfi ederek, iki sene içinde fırında ustalaştım. Bir süre garsonlukla uğraştıktan
sonra börek kesilen yere geldim. Tezgah işini de bitirdikten sonra son aşama olan ha-

mur açma işine başladım. O zamanlar ağabeyim kolay kolay hamur açtırmazdı bana.
Boza boza hamur açmasını öğrendikten
sonra ustalığımı elde ettim.
Sizden sonra bu mesleği devam ettirecek
bir usta yetiştiriyor musunuz?
Allah izin verirse işi büyük oğluma devretmeyi düşünüyorum. İnşallah bu mesleği benim gibi sahiplenerek, bu kültürü ve lezzeti
gelecek kuşaklara aktarabilir.
Son olarak bizlere kısaca serpme böreğin
hazırlanış sürecinden bahseder misiniz?
Öncelikle hamuru karma işlemi ile dinlene
dinlene dört defa elden geçiriyoruz. Hamur gelişmeye başladığında sakız kıvamına
gelmişse hamur olmuş demektir. Hamuru
leğenden alıp, mermerin üstünde yuvarlar
ve keseriz. Hamur hazır halde bezelenerek
yağlanır. Kıymamız, peynirimiz önceden
hazırlanmıştır. Hamur dinlendikten sonra
da hamuru açmaya başlarız ve sabah namazıyla birlikte de müşterilerimize servis
ederiz.
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Serpme Böreğin Piri

Börekçi Tevfik Usta
M A S T E R

O F

S E R P M E B O R E K ( L A Y E R E D
B Ö R E K C I T E V F I K U S T A

P A S T R Y ) :

Sabah kahvaltılarının kadim dostu, misafir ziyaretlerinin vazgeçilmezidir börek. Hele bir de el açması oldu mu tadına doyum
olmaz. Kilo alma korkularını deyim yerindeyse tuzla buz eder. Unutmayın ki “Ah şöyle güzel bir börek olsa da yesek” dediğiniz
noktada gitmeniz gereken yegane yer ise şüphesiz el açması serpme börekleriyle adeta birer sanat yapan Antalya’daki börekçiler
piri Börekçi Tevfik Usta’dır.
Pastry is a perfect match for breakfasts and an indispensable component of guest entertainment. It becomes so delicious especially
if it is rolled with hands. It breaks all worries of gaining weight into small pieces, as the phrase goes. Never forget that when you
say “If only we could eat a well-made pastry”, the only place you should go is the Borekci Tevfik Usta who is the master of pastries,
known for making an art of rolling pastry dough with his hands, in Antalya.

EN

Master of Serpme Borek (Layered Pastry):
Borekci Tevfik Usta
Serving since 1991, Borekci Tevfik is known
for the well-known layered pastry of Antalya. Stating that butter and dough add a
different taste to pastry, Tevfik Usta is one
of the first ones that come to mind in Antalya when talking about layered pastry. While
approaching to this store, a simple writing
Borekci Tevfik on a glass welcomes you modestly. Easier said than done, this is an 80year old family tradition! We’re talking about
a complete period of 26 years spent in a store
that is as modest as possible. Telling us his
story of pastry business he took over from his
ancestors for readers of The Akra Magazine,
Tevfik Usta shared both the fine details of
layered pastry and his journey from his inexperienced years to mastery. Here is the secret
of the taste of Borekci Tevfik Usta who is an
indispensable figure of Antalya known for his
hand-made layered pastries...
What is the story of layered pastry for your
family?
My grandfather was a cavalry man who
fought in 1919 when Izmir was occupied. Subsequently he opened a store and started to
run this pastry store at the Locality of Kemeralti. Following the fire that broke in this store

in 1930s, he decided to move to Antalya, and
continued to make pastries in the locality
currently known as Antalya Kalekapisi. He
also taught his son, Ibrahim, this profession,
and handed the store over to him. My elder
brother, who learned this profession from my
uncle, told the fine details of this profession
to me, and helped me to have a profession.

After serving as a waiter for some time, I finally ended up at the section where pastries
were cut in slices. Following this, I started
rolling out the dough, which is the final stage.
My elder brother rarely gave permission to me
to roll out the dough. I struggled along the
way to learn how to roll out the dough, and
then I acquired all necessary skills.

How did you start making layered pastry?
After I completed my education in the primary school, my family asked me either to start
working with my elder brother, who became a
master of layered pastry, or at a jewelry shop.
Unfortunately, jewelers didn’t employ every
young person with them, instead, they preferred especially the children of well-known
families at the-then period. Therefore, I preferred to start working at the pastry store
with my elder brother in 1958. After some
time, I realized that I liked making pastries.
And I have been engaging in this profession
passionately since then.

Are you training a master who will take over
this profession after you?
If God allows, I’m thinking about handing this
mastery and store over to my elder son. I
hope he will be able to take up this profession seriously, and hand this culture and taste
over to the next generations.

How did you develop yourself in your profession?
I started with dishwashing, like everyone. I
continued dishwashing for a period of two
years. Then, I was promoted to the section of
oven, and became professional in two years.

Finally, can you please tell us about the
preparation period of layered pastry briefly?
First of all, we mix the dough and then turn
it upside down and rest for four times. If the
dough becomes gummy, it means that it is
ready to be layered. After taking the dough
to the counter top from the bowl, and we roll
and cut it. We knead, and apply butter on it.
Meanwhile, we have already prepared the
filling with ground meat and cheese. After
resting the dough, we start to roll it out, and
serve the pastries to our customers following
the morning prayer.

SAYI: 3
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ELEKTRIKLI MOTOSIKLETI IÇIN ÖN SIPARIŞ ALMAYA BAŞLADI

H A R L E Y - D AV I D S O N
P R E - O R D E R S F O R I T S

S T A R T S T O C O L L E C T
E L E C T R I C M O T O R C Y C L E

Harley-Davidson daha önce tanıttığı elektrikli motosikleti LiveWire için ön sipariş toplamaya başladı. 2019 yılının yaz sonuna
doğru karşımıza çıkması beklenen elektrikli motor 29 bin 800 dolarlık başlangıç fiyatıyla satılacak.
Harley-Davidson starts to collect pre-orders for the electric motorcycle “LiveWire” publicized before. Expected to be marketted by
the end of the summer 2019, the electric motorcycle will be put up for sale initially at 29 thousand 800 dollars.
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Harley – Davidson tarafından geliştirilen elektrikli motorsiklet LiveWire, hem
Harley-Davidson tutkunlarının hem de
teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye
devam ediyor. Tanıtıldığı günden bu yana
yeni detayların merakla beklendiği elektrikli motor yakında yollara çıkacak. Ön
sipariş almaya başlayan Harley-Davidson
yeni elektrikli motorsikletinin başlangıç
fiyatını ise 29 bin 799 dolar olarak belirlemiş.

I

3.5 saniyelik muhteşem bir 0 – 100 km/s
hızlanma süresi olan motosikletin menzil değeri ise 180 km şeklinde. Normal ev
prizlerinden şarj olabilen bu motosiklet,
3. Seviye hızlı şarj sistemine de destek
veriyor.

V
E
W

Michelin lastiklerle gelecek Harley-Davidson LiveWire’ın tüm süspansiyon ve gövdesinde ise Harley Davidson kalitesinden
bir kez daha ödün vermemiş. 4.3 inç büyüklüğünde dokunmatik bir bilgilendirme ekranının bulunduğu motorda, sürücü hızı, menzil ve şarj bilgileri de yine bu
ekran üzerinden takip edilebiliyor. Bunun
yanı sıra ekran üzerinden müzik bilgisi ve
navigasyon takibi yapmak da mümkün.
H-D Connect adı verilen uygulama sayesinde, motosikletinizi akıllı telefonunuzla
da eşleyebileceksiniz. Böylece motosikletinizle ilgili tüm detayları akıllı telefonunuz üzerinden görmeniz mümkün hale
gelecek.

LiveWire, the electric motorcycle developed by Harley-Davidson, continues to
draw attention of both the fans of Harley-Davidson and tech-savvies. With its
new details being hotly-anticipated since
its debut, the electrical motorcycle will
be on the roads soon. Starting to collect
pre-orders, Harley-Davidson set the initial
price of this new electric motorcycle as 29
thousand 799 dollars.
Offering a great acceleration time of 0 100 km/s of 3.5 seconds, the motorcycle
has a range of 180 km. This motorcycle,
which can be charged from normal hometype sockets, also supports the 3rd level
fast charging system.
Harley Davidson didn’t compromise on
quality once again in the entire suspension
and body of Harley-Davidson LiveWire
which will be offered for sale with Michelin tires. The motorcycle is equipped with
a 4.3-inch touch info screen, which enables to monitor the driving speed, range
and remaining battery information. Apart
from all these, music information and navigation monitoring is also possible on this
screen. With H-D Connect application, you
can synchronize your motorcycle with your
smart phone. In this way, you’ll be able to
see all details in relation to your motorcycle on your smart phone.

I
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ANNE, BEBEK VE ÇOCUK
ÜRÜNLERI FUARI IÇIN GERI
SAYIM BAŞLADI
C O U N T D O W N I S O N F O R M O T H E R ,
B A B Y & C H I L D F A I R
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Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş tarafından
düzenlenen Anne Bebek Çocuk Ürünleri (ABÇ) Fuarı,
Antalya ve Kongre Merkezi EXPO Center’da kapılarını
açacak.
Katılımcılarını, özel ihtisas alanında profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleriyle buluşturacak olan ABÇ
Expo, 5 Eylül’de ziyarete açılacak. 4 gün açık kalacak
fuarda, markalar yeni yeni ürünlerini tüketicilere tanıtacak. Sektörel marka fuarı olmayı hedefleyen ABÇ
Expo; anne, bebek ve çocuğa dair doğumdan gelişime,
oyundan eğitime, beslenmeden bakıma, tekstilden
mobilyaya ve teknolojiden hizmete kadar A’dan Z’ye
tüm paydaşları da bir araya getirecek.
Fuarda sektörün bilirkişi ve fenomenleri, sektör yazarları, bebek – çocuk gelişimi üzerine uzman akademisyenler başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlar; sohbet,
söyleşi ve paneller düzenleyecek. 5 Eylül’de kapılarını
açacak olan fuar, 8 Eylül’e kadar gezilebilecek.
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Mother, Baby & Child (MBC) Fair, held by Antalya Fuarcilik Isletme ve Yatirim A.S., will open its doors at Antalya and Congress Center EXPO Center.
Gearing up to bring participants with professional visitors and procurement committees, who are all experts
in their own fields, the MBC Expo will be opened on
September 5. During this fair to be held for 4 days, the
participating brands will introduce their brand-new
products to consumers. Aiming to turn into an industrial brand fair, the MBC Expo will gather all stakeholders engaging in the mother-baby-child-related fields
ranging from delivery to development, from plays to
education, from nutrition to care, from textile to furniture, and from technology to services.
Many institutions and organizations, particularly the
experts and well-known figures of the industry, industrial authors and academicians specialized in baby child development will organize chats, talks and panels
during the fair. Scheduled to start on September 5, the
fair will remain open until September 8.

ŞEHİRDEKİ ETKİNLİKLER
C I T Y

E V E N T S

AKRA AÇIKHAVA FILM
GÜNLERI: “LADY BIRD”

AJDA PEKKAN
Tarih: 26 Temmuz 2019
Yer: Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu
Antalya Sahne

AKRA OPEN-AIR CINEMA DAYS:
“LADY BIRD”

Muhteşem sesi, bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlık
uyandıran popun kraliçesi Ajda Pekkan,
26 Temmuz’da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine unutmayacakları bir
müzik şöleni sunacak.

Tarih: 31 Temmuz 2019
Yer: Akra Hotels
Oscar ödüllerinde En İyi Film başta olmak
üzere toplam 5 dalda adaylık alan filmlerden Lady Bird, 31 Temmuz Çarşamba
günü, Akra Hotels’de sinemaseverlerin
beğenisine sunulacak. Daha önce bu filmi izleme şansınız olmadıysa eğer Biletix
üzerinden biletinizi almayı unutmamanızı
öneririz.

Date: July 26, 2019
Location: Konyaalti Open-Air Theatre
Antalya Sahne
Evoking admiration with her great voice,
never-ending energy and hit songs, Ajda
Pekkan will perform an unforgettable musical feast for her fans on July 26 at Konyaalti Open-Air Theatre.

Date: July 31, 2019
Location: Akra Hotels
Lady Bird, nominated for a total of 5
awards including the Best Picture at
the Oscars, will be screened on July 31,
Wednesday at Akra Hotels. If you couldn’t
find the chance to watch this movie before, we recommend you to purchase your
ticket on Biletix.

BIR YAZ GECESI RÜYASI

FERHANGI ŞEYLER

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Tarih: 22 Ağustos 2019
Yer: Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu
Antalya Sahne

Tarih: 08 Ağustos 2019
Yer: Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu

Ferhan Şensoy, 33 yıldır aralıksız oynadığı Ferhangi Şeyler isimli oyununun
2400.’sünü 22 Ağustos Perşembe günü
Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda Antalyalılarla buluşturacak.

Aleksandar Popovski’nin yönettiği Bir
Yaz Gecesi tiyatro oyunu, 8 Ağustos’ta
Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ödüllü oyuncular Levent
Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın ve
Arda Aydın’dan dünyaca ünlü yönetmen
Aleksandar Popovski’nin bu Shakespeare
yorumunu mutlaka izleyin.

Date: August 22, 2019
Location: Konyaalti Open-Air Theatre
Antalya Sahne
Ferhan Sensoy will perform his play “Ferhangi Seyler”, he has been performing
without any interruption for 33 years, for
the 2400th time for the people of Antalya on August 22, Thursday at Konyaalti
Open-Air Theatre.

Date: August 08, 2019
Location: Konyaaltı Open-Air Theatre
A Midsummer Night’s Dream, directed by
Aleksandar Popovski, will be staged on
August 08 at Antalya Sahne Konyaalti
Open-Air Theatre. We highly recommend
you to watch this interpretation of Shakespeare directed by the globally-known
director Aleksandar Popovski and starring
the award-winning actors and actresses
such as Levent Uzumcu, Neslihan Yeldan,
Sezai Aydin and Arda Aydin.

ZENGIN MUTFAĞI
Tarih: 28 Ağustos 2019
Yer: Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük
işçi hareketi olan 15 – 16 Haziran 1970
olaylarının zengin bir ailenin mutfağına
yansımasının konu edildiği oyunda, aşçı
Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40
yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir
oyuncu kadrosuyla tekrardan sahnede
olacak.
Date: August 28, 2019
Location: Konyaaltı Open-Air Theatre
In this game theming around the reflections of the most extensive labor movement of June 15 - 16, 1970 that has ever
been seen in the history of the Republic,
to the kitchen of a rich family, we’ll see
Sener Sen, acting the role of the cook Lutfu Usta, in the same role supported with a
young team after 40 years.

AKRA AÇIKHAVA FILM
GÜNLERI: “BIZIM IÇIN
ŞAMPIYON”
AKRA OPEN-AIR CINEMA DAYS:
“BİZİM İÇİN SAMPİYON”
Tarih: 28 Ağustos 2019
Yer: Akra Hotels
Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir
araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesinin anlatıldığı Bizim için Şampiyon’u, 28
Ağustos Çarşamba günü Akra’nın eşsiz
atmosferinde izleme şansına sahip olabilirsiniz.
Date: August 28, 2019
Location: Akra Hotels
You can watch “Bizim icin Sampiyon”,
telling the story of the big love of Halis
Karatas and Begum Atman who come together thanks to the legendary race horse
named Bold Pilot, on August 28, Wednesday at the unique atmosphere of Akra.
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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?

DID YOU KNOW?
İnsanın doğasında var olan öğrenme isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bilgiyi ya da bir görseli fark ettiğinde hemen
harekete geçer. Yıl içerisinde en çok basılan paradan, mavi rengi görebilen tek kuş türüne kadar pek çok ilginç
bilgiyi sizler için araştırdık. İşte o bilgilerden yalnızca birkaçı…
The inherent will to learn awakes when we encounter with any fact or image that we don’t know. We searched for
highly interesting facts ranging from the money that is issued most in a year to the only bird species that can see
the color of blue. Here are just a few of these facts...

6 YAŞ I N DAKI B I R Ç O C UK
GÜ N DE KAÇ K E Z G ÜLE R ?

A T LI I N S A N H EYK ELLER INDE
A N LA T I LM A K I STENEN ŞEY
NEDIR?

H OW M A N Y T I M E S D O E S A S I XY E A R O L D C H I L D S M I L E I N A DAY ?

W H AT D O T H E E Q U E S T R I A N
S TAT U E S WA N T TO T E L L U S ?

TR

Gülmek, stres hormonunu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle 6 yaşındaki bir çocuk,
günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkin bir birey
ise yalnızca 15 veya 100 kez gülmektedir.

TR

Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadayda kişi savaştayken, atın tek ayağı havadaysa kişi
savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm
ayaklarının yere değmesi durumunda ise kişinin doğal
sebeplerle öldüğü anlatılmaktadır.

EN

Smiling reduces secretion of stress hormone, and
makes the immune system stronger. Therefore, a sixyear old child smiles for 300 times in a day on average
basis while an adult smiles for just 15 or 100 times in
a day..

EN

If the two forelegs of the equestrian statues are up in
the air, it means that the respective person died in a
war, and if just one of the legs of the equestrian statues is up in the air, it means that the respective person
died because of her/his wounds received during a war.
If all legs of the equestrian statues are down on the
ground, it means that the respective person died due
to natural reasons.

MAV I REN GI G Ö R E B I LE N K UŞ
T Ü RÜ H AN GIS I D I R ?
WHICH BIRD SPECIES CAN SEE THE
COLOR OF BLUE?

1 Y I LD A E N Ç O K B A SILA N
P A R A H A N G I S I D IR ?

TR

Mavi rengi görebilen tek kuş türü baykuştur.

WHICH MONEY IS ISSUED MOST
IN A YEAR

EN

The only bird species that can see the color of blue is
owl.

İNSAN VÜCUDUNDAKI EN
GÜÇLÜ KAS HANGISIDIR?

TR

Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya
genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazladır.
EN

The number of Monopoly monies, issued in a year, is
more than the number of real monies issued across the
world.

WHICH MUSCLE IS THE STRONGEST
ONE IN A HUMAN BODY?
TR

Bir insanın vücudundaki en güçlü kas, çene kasıdır.

E S K I M O LA R B U ZDO LA B INI
H A N G I A M A Ç LA K U LLA NIR LA R ?

EN

The strongest muscle in a human body is the jaw muscle.

GÖZ BEB EKL E R I H A N G I
DU RU MDA B ÜY ÜM E K T E D I R ?
I N W H I C H S I T U AT I O N S D O
PUPILS GET BIGGER?
TR

Sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz birine bakarken gözbebeklerinizin büyüdüğünü biliyor muydunuz?
EN

Did you know that your pupils get bigger when you
look at a person that you love or hate?

56

FOR WHICH PURPOSE DO THE
E S K I M O S U S E R E F R I G E R ATO R S ?
TR

Yiyeceklerin bozulmaması için kullandığımız buzdolabını eskimolar yiyeceklerinin donmaması için kullanmaktadır.
EN

While we use refrigerators to prevent our food from
spoiling, the eskimos use them to stop their food from
freezing.

GÜNEŞİN AKDENİZ’E
YOLCULUĞU

