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Merhabalar,
Birbirinden güzel etkinlik ve projelerle dolu bir yılı daha
geride bırakırken, 2020 yılına hep birlikte “Merhaba”
demenin mutluluğu içerisindeyiz. Tour of Antalya ve Akra
Gran Fondo başta olmak üzere Akra Caz Festivali ve
hemen ardından gerçekleştirdiğimiz Meze Festivali gibi
birbirinden ses getiren projelerimizle herkesin bildiği gibi
2019 yılına damgamızı vurduk. Bu yılda da bu projelerimizi
gerçekleştirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Büyük bir heyecan içerisinde 1.yılını kutladığımız dergimizin
bu sayısında okuyacaklarınız arasında; Büyük İskender’in
doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen
Termessos Antik Kenti, zengin açık büfesiyle lezzet tutkunu
misafirlerini ağırlayan Panora Restaurant, birbirinden
çarpıcı performanslarıyla Antalya’ya damgasını vuran The
251 Soul ve ilgi çekici konu başlıklarıyla çeşitli söyleşiler
yer alacaktır. Sayfaları çevirirken satır aralarından keyif
alacağınız bu heyecan dolu yolculuğa şimdiden hoş
geldiniz.

Hi everyone,
We are so happy to say “Hello” to 2020 while leaving a year
full of great events and projects behind us. As you well
know, we left our mark on 2019 with many much-ballyhooed
projects such as Tour of Antalya, Akra Gran Fondo, Akra Jazz
Festival and Mezze Festival. We’ll keep realizing all these
projects in this year, as well.
We’re celebrating the 1st anniversary of our magazine in a
full swing with this issue including articles on Termessos
Ancient City, known as the one and only city which couldn’t
be conquered by Alexander, the Great during his eastern
expedition, and Panora Restaurant hosting its tastelover guests with its rich open-buffet menu, and The 251
Soul leaving its mark on Antalya with many outstanding
performances, and many other interesting interviews in
various topics. I would like to welcome you all to this thrilling
journey through the pages.
I hope you will enjoy reading the Akra Magazine we prepared
delicately...

Büyük bir özveriyle hazırlamış olduğumuz The Akra
Magazine’i keyifle okumanız dileğiyle…

G Ö K H A N

P O L A T

Akra Hotels Genel Müdürü
General Manager of Akra Hotels
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Büyük İskender’in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen
Termessos Antik Kenti; dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosu ile Antalya’ya
geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.
Türkiye’nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Termessos Antik Kenti,
Antalya şehir merkezinin 30 km kuzeybatısında, Korkuteli yolu üzerinde, 1.665
metre yükseklikteki Güllük Dağı eteklerinde yer almaktadır. Öyle ki şehrin
tarih sahnesindeki çıkışı Büyük İskender’in i.Ö 333’de kenti kuşatması ve
Termessosluların güçlü bir savunma yaparak, kenti teslim etmemesiyle birlikte
olmuştur.
Rivayetlere göre Pisidia halkı olan Termessos sakinleri, kendilerini Solymi
olarak çağırırlardı. Yaşadıkları dağa da verilen bu isim sonraki yıllarda ise
Zeus’la özdeşleştirilen ve burada da Zeus Soluymeus kültürünün yükselmesine
neden olan Anadolu tanrılarından Solymos’tan gelmektedir.
Terk edildiği dönemden sonra hiçbir yerleşimin kurulmadığı antik kent,
bulunduğu konum ve yükseklik nedeniyle dış kaynaklı olumsuzluklardan da
etkilenmemiş durumdadır. Dolayısıyla deprem ve doğal bozulmalar dışında
Termessos günümüze kadar ulaşmayı başaran en iyi korunmuş antik kentlerin
başında gelmektedir.

T H E

P L A C E W H E R E H I S T O R Y M E E T S N A T U R E :
A N C I E N T C I T Y O F T E R M E S S O S
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The giant columns, sarcophagi and theater in Ancient City of Termessos, known as
the only city where Alexander the Great could not go beyond the walls during his
eastern expedition, are one of the must-see attractions in your visit to Antalya.
The Ancient City of Termessos, one of the best preserved ancient cities in Turkey, is 30
km northwest of the city center of Antalya, and located on Korkuteli Road, outskirts of
the Mount Gulluk with a height of 1.665. The history of this city began in 333 BC, when
Alexander the Great surrounded the city and the people of Termessos made a strong
defense and did not allow conquering of the city.
Rumor has is that the inhabitants of Termessos, which were Pisidian people, called
themselves Solymi. This name, which was given to the mountain on which they lived, was
derived from Solymeus, an Anatolian god who in later times became identified with Zeus,
giving rise there to the cult of Zeus Solymeus.
The ancient city, where no settlement was established after its abandonment, has not
been affected by external problems due to its location and height. Therefore, Termessos is
one of the best preserved ancient cities that have survived to the present day, apart from
the earthquakes and natural disruptions.
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Ören yerindeki şehir kalıntıları; Korkuteli – Antalya
Karayolu üzerindeki sur ile başlar ve Güllük Dağı’nın
zirvesine kadar da devam eder.

The ruins of the city in the archaeological site start with the
wall on Korkuteli - Antalya Highway and continue until the
summit of Mount Gulluk.

Ören yerinin girişinden şehre tırmanan patika kısmında
ise Hadrian Dönemi’nde inşa edilen tapınak, birçok
oda ve salondan oluşan Gymnasium, Gymnasium’un
güneybatısındaysa aralarında dükkanların sıralandığı
sütunlu cadde bulunur. Antik kentin günaybatısında
Kurucu’nun Evi olarak anılan, Roma villasının
kalıntıları da görülmeye değer yerlerden bir diğeridir.

There is a temple, which was built during the Hadrian Period,
in the pathway climbing to the city from the entrance of the
archaeological site, the Gymnasium, which consists several
rooms and halls, and a columned street with shops in the
southwest of the Gymnasium. The ruins of Roman villa,
which is also known as the House of Founder and located in
the southwest of the ancient city, is also one of the must-see
attractions.
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Çok sayıda tapınak ve mezarlığa sahip olan
Termessos’da Büyük İskender Dönemi’nin önemli
komutanlarından Alcetas’ın da mezarı bulunmaktadır.
Mezar, şehrin tarihine ışık tutması açısından bir hayli
önemlidir.

Termessos, where many temples and tombs are found, also
hosts the tomb of Alcetas, one of the important commanders
during the Period of Alexander the Great. The tomb is of
great importance in terms of shedding light on the history
of the city.

Antalya Müzesi’nde Termessos’a ait en ilginç eser
ise Lahitler Salonu’nda sergilenen Köpek Lahdi’dir.
Stefanos adlı köpeğe sahibesi tarafından yazılmış
şiirsel kitabe benzersiz olmasıyla da ayrı bir önem
taşımaktadır.

The most interesting work from Termessos at Antalya
Museum is the Dog Sarcophagus that is exhibited in the
Sarcophagus Hall. The uniqueness of the poetic inscription
written by the owner of the dog, named Stefanos, is also
important.
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Sevgilinizi alışılagelmiş hediyelerin dışında Akra’nın yepyeni ve dinamik uygulaması Gift Card ile mutlu etmeye
ne dersiniz?
How about breaking the ordinary rules and awarding your valentine with the Gift Card, the brand new and dynamic
initiative by Akra?
TR
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14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Mağaza vitrinleri
ve AVM’ler aşkın rengi kırmızıya büründü. Ancak
alışılagelmiş bu hediyelerin dışında, sevgilinize daha
özel bir hediye vermek istiyorsanız bu haberimiz
hemen söyleyelim tam size göre…

February 14th Valentine’s Day has come round at last.
All showcases and shopping malls are decorated with
the color of love, i.e. red. But if you want to give a
more special gift to your valentine other than all these
ordinary ones, we have great news for you...

Yenilikçi yapısını gözler önüne koyan Akra,
sevdiklerini mutlu etmek isteyen misafirleri için
muhteşem bir kart hazırladı. Akra Gift Card adını
verdiği bu kart ile siz de sevgilinize cilt bakımı ve
masaj uygulamaları için The LifeCo’dan veya şehrin
gözde mekanlarından The 251 Soul’da lezzetli bir
kokteyl hediye edebilirsiniz.

Laying its innovative structure bare, Akra prepared
a great card for its guests who want to make their
beloved ones happy. You can make use of the Akra Gift
Card to present your valentine skin care or massage
sessions at The LifeCo or a delicious cocktail at The 251
Soul, outstanding as one of the popular spots of the
city.

Urban Social konseptiyle konaklamada duygu ve
deneyimi ön plana çıkartan Akra’nın lezzet durakları
arasında özel bir yere sahip olan Asmani’nin büyüleyici
atmosferinde romantik bir akşam yemeğinin de
verebileceğiniz diğer bir hediye seçeneği olduğunu
da ayrıca belirtelim.

You can also consider treating your valentine a romantic
dinner at the stunning atmosphere of Asmani which has
a special place among the taste spots of Akra which
features emotions and experience in accommodations
in line with its Urban Social concept.
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TUI Sensatori Resort Barut Sorgun, Eczacıbaşı Profesyonel’in “Hijyende Mükemmellik” sertifikasını almaya hak
kazandı.
TUI Sensatori Resort Barut Sorgun entitled to receive “Excellence in Hygiene” certificate granted by Eczacibasi
Profesyonel.
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Eczacıbaşı
Profesyonel’in
işletmelerin
temizlik
ve hijyen standartlarını yükseltmek ve müşteri
memnuniyetini artırmak hedefiyle 2017 yılında hayata
geçirdiği “Hijyende Mükemmellik” projesi devam
ediyor. Üç adımda kusursuz hijyen sağlanmasını
amaçlayan proje çerçevesinde denetim, takip ve
koruma aşamalarına tabi tutulan TUI Sensatori Resort
Barut Sorgun, “Hijyende Mükemmellik” sertifikasını
almaya hak kazandı. Akra’da düzenlenen sertifika
töreninin açılış konuşmasını Barut Hotels Pazarlama
ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Birgül Akgül yaptı.

12

Launched by Eczacibasi Profesyonel in 2017 with the
aim of increasing the cleaning and hygiene standards
of enterprises and enhancing the customer satisfaction,
“Excellence in Hygiene” project is ongoing. Going
through audit, follow-up and protection processes
as part of the project which intends to achieve the
perfect hygiene standards in three steps, TUI Sensatori
Resort Barut Sorgun Hotel has been entitled to receive
“Excellence in Hygiene” certificate. Birgul Akgul,
Marketing and Corporate Communication Manager
of Barut Hotels, delivered the keynote speech at the
certificate presentation ceremony organized at Akra.
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Barut Sorgun’da Hijyende Mükemmellik projesi
kapsamında geçtiğimiz aylarda “durum değerlendirme,
eğitim ve denetim” aşamalarına tabi tutulduğunu
söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü
Pelin Özbilgin, “Eczacıbaşı Profesyonel Akademi
hijyen denetçilerimiz tarafından gerçekleştirilen
mikrobiyolojik testler ile otelin housekeeping, mutfak,
F&B, A la Carte ve su şartlandırma bölümlerinde hijyen
denetimi yapıldı ve geliştirilmesi gereken alanlar
tespit edildi. Bu departmanlarda çalışan personele
hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verilerek, uygun
yönlendirmeler yapıldı ve hijyen uygulamalarında
iyileştirmeler sağlandı. Son olarak ise temizlik
maliyetlerini düşürecek ve zamandan tasarruf
sağlayacak doğru uygulama yöntemleri işletmelere
aktarıldı. Tüm bu aşamalardan başarıyla geçen Barut
Sorgun, bugün “Hijyende Mükemmellik” sertifikası
almaya hak kazandı” diyerek otel yönetimine
sertifikasını takdim etti.
Hijyende
Mükemmellik
Sertifikası
alana
TUI
SENSATORI Resort Barut Sorgun Genel Müdürü
Çağdaş Akkaya; “6 aylık yoğun ve titiz bir sürecin
ardından tüm ekibimizin katkıları ile bu sertifikayı
almaya hak kazandık. Barut Hotels olarak yarım
asırdır misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz.
Hijyen konusunda iyi olduğumuzu biliyorduk ancak
Eczacıbaşı Profesyonel’in Hijyende Mükemmellik
Sertifikası ile uygulamalarımızı mükemmelleştirdik.
Sürdürülebilir olması için de elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz. Bu süreçte bize her konuda destek
olan Eczacıbaşı Profesyonel ekibine teşekkür ederiz”
dedi.

Stating that Barut Sorgun went through the “situation
assessment, training and audit” phases in the previous
months as part of the Excellence in Hygiene project,
Pelin Ozbilgin, Marketing Director of Eczacibasi
Profesyonel, said: “The housekeeping, kitchen, F&B, A
la Carte and water conditioning sections of the hotel
were subjected to the hygiene inspection through
microbiological tests performed by our hygiene
inspectors serving at Eczacibasi Profesyonel Academy,
which resulted in determination of the improvement
areas. All staff members serving at these departments
were provided with trainings on hygiene and food
safety, as well as appropriate guidelines, resulting in
enhanced hygiene practices. Lastly, the enterprises
were provided with the appropriate practical methods
to minimize cleaning costs and to ensure time saving.
Barut Sorgun, which succeeded in passing all these
phases, has become entitled to receive “Excellence
in Hygiene” certificate,”, and then she presented the
certificate to the hotel management.
Receiving the Excellence in Hygiene Certificate,
Cagdas Akkaya, General Manager of TUI SENSATORI
Resort Barut Sorgun, said “We have been entitled to
receive this certificate thanks to the contributions
of all our team members after a 6-month intense
and precise process. We, as Barut Hotels, have been
working to ensure our customers’ satisfaction for half
a century. We have already known that we are good
at delivering our services at high hygiene standards;
however, we brought our practices to perfection with
the Excellence in Hygiene Certificate granted by
Eczacibasi Profesyonel. We will keep doing our best to
make it sustainable. We would like to extend our thanks
to the team of Eczacibasi Profesyonel, supporting us in
every matter during this process.”
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Düzenlendiği ilk günden bu yana büyük bir beğeniyle takip edilen Akra Talks’un 46’ıncı programının konuğu,
Türkiye’nin en başarılı radyo programcılarından Geveze oldu.
Followed up admiringly since the very first day, Akra Talks hosted Geveze, one of the most successful radio
programmers of Turkey, in its 46th program.
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Akra Urban Social Lounge’ta düzenlenen sohbette Geveze;
“Gündelik yaşamınızda karşılaştığınız şeylerle ilgili neden
sorusuna cevap verebiliyorsanız eğer bu son derece
önemlidir ” diyerek konuşmasına başladı. Hayatın en önemli
sorusunun “Neden? ” olduğunu söyleyen Geveze, “Doğru
sandığınız şeyler emin olun bazen çok da doğru değildir.
Çünkü okumuyor ve araştırmıyoruz. Neden? Çünkü biz
onu çok iyi biliyoruz. Örneğin Çin Seddi ’nin Türklere karşı
yapıldığı gerçeği gibi… Oysa Çin Seddi, Türklere karşı değil,
Çinliler ülkeyi terk etmesin diye yapılmıştı” açıklamasında
bulundu.
“MUTLULUK VARILACAK BİR YER DEĞİL, YOLCULUĞUN
KENDİSİDİR”
Ralph Waldo Emersone’un “Mutluluk varılacak bir yer değil,
yolculuğun kendisidir ” sözüyle konuşmasına devam eden
Geveze; “Gerçekten de Emersone’un söylediği gibi mutluluk
varılacak yolculuğun kendisidir. Sürekli kendinize hedef
koyarsanız hiçbir şeyden mutlu olamazsınız. Her anınızdan
mutlu olabildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Çünkü keyif
alabiliyorsanız mutlusunuzdur ” şeklinde konuştu.
Geveze konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kendiniz olun,
sadece kendiniz. Hiç kimse için hiçbir şey yapmayın, sadece
kendiniz olun. Başkası için yaşamaya başladığınız zaman
başkasının hayatını yaşarsınız. Sadece kendi istediğiniz
gibi kendi hayatınızı yaşayın. Hiç kimseyi dinlemeyin,
bu dünyadaki hiç kimse sizden daha zeki değildir ve
olmayacaktır da… Birisi yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Bill
Gates yaptıysa siz de yapabilirsiniz, ben yapıyorsam siz de
yapabilirsiniz.”
Hepinizin bildiği gibi insan vücudunun yüzde 70’i sudan
oluşmaktadır ” şeklinde konuşmasına devam eden Geveze,
“Evet, bedenimizin yüzde 70’i sudan oluşmaktadır ancak
beyinle birleştiğinde su H20’dan çıkarak, anlam kazanmaya
başlamaktadır. Siz ona hangi dalga boyunu yüklerseniz o
frekansa bürünür. Düşündüğünüz olumlu veya olumsuz
şeylerde beyin onu tanımlayarak bir dalga boyu yaymaya
başlar. Bu nedenle ağzınızdan çıkan her şeye dikkat
etmeli ve bunlar neden hep benim başıma geliyor tar zında
söylemlerde bulunmak yerine sürekli kendinizi sevdiğinizi
söylemeyi seçmelisiniz ” açıklamasında bulundu.
Akra Talks, sürpriz konu ve konuklarıyla misafirlerinin
kalbine dokunmaya devam edecek.

During the talk held at Akra Urban Social Lounge, Geveze
star ted his words saying that “If you can answer the
question ‘why ’ for any things you encounter in your daily
life, it is highly impor tant.” Stating that the most impor tant
question of life is “Why? ”, Geveze said: “Make sure that the
things, you think right, might sometimes turn out to be
not so right. Because we don’t read and research. Why?
Because we already know it ver y well. Like the case with the
Great Wall of China which is said to have been built against
Turks, but which was, in fact, built to prevent the Chinese
people from leaving their countries.”
“HAPPINESS IS NOT A DESTINATION, BUT THE JOURNEY
ITSELF”
Continuing his words with the quote by Ralph Waldo
Emersone reading as “Happiness is not a destination, but
the journey itself,” Geveze uttered: “Indeed, happiness is
the journey itself to take you to happiness, as Emersone
said. If you always set new targets for yourself, you cannot
be happy with anything. If you can be happy with all your
moments, you can be happy in real terms. Because only if
you enjoy it, you can be happy.”
Geveze continued his words: “Be yourself, just yourself. Do
nothing for anybody, just be yourself. When you live for
another person, you star t to live that person’s life. Live your
life however you want. Never listen to anybody... Nobody is
and will ever be clever than you...If a person can do it, you
can do it, as well... If Bill Gates could do it, you can do it. If
I can do it, you can do it.”
Stating that “As we all know, 70 percent of a human body
is water, “ Geveze continued: “Yes, 70 percent of our body
is water; however, when it acts jointly with our brain, water
leaves H2O and star ts to become meaningful. It falls into
the frequency of the wavelength as you assigned to it.
When you think of any positive or negative thought, your
brain identifies it and star ts to emit a wavelength. This is
why you should pay attention to all your words, and prefer
to say that you love yourself instead of saying why do I
have to put through all this bullshit? ”
Akra Talks will keep touching the hear ts of its guests with
surprising topics and figures.
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Asmani
HAZIRLADIĞI YEPYENİ MÖNÜSÜYLE KIŞA
DAMGASINI VURACAK

W I L L L E AV E I T S M A R K O N T H E W I N T E R S E A S O N W I T H I T S
BRAND-NEW MENU

Yöresel sebze ve meyvelerin özütlerin ile dünya mutfağının kabul ettiği ürünleri uyumlu hale getiren Asmani, 2019 – 2020 kış
sezonunda misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.
Harmonizing extracts of local vegetables and fruits with the globally-recognized products, Asmani will take its guests to a journey
of unique tastes during 2019 - 2020 winter season.
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Urban Social konseptiyle konaklamada duygu ve deneyimi ön plana çıkartan Akra’nın lezzet durakları arasında
özel bir yere sahip olan Asmani, 2019
– 2010 kış sezonu için hazırladığı mönüsüyle misafirlerine zamansız bir deneyim yaşatacak.

Having a special place among the
taste spots of Akra which features
the emotions and experiences in
accommodation with its Urban Social
concept, Asmani has prepared its new
menu for 2019-2020 winter season to
take its guests to a timeless journey.

Akra’nın 10. katında hizmet veren
Asmani, unutmayın ki Akra’daki lezzet noktalarından yalnızca bir tanesi.
Tolga Atalay tarafından hazırlanan
Asmani’nin mönüsündeki birbirinden
iddialı yemeklerde ise şef Mehmet
Öztürk ve ekibinin imzasını bulunuyor.
Kış sezonuna damgasını vuracak olan
mönü, Türk ve Dünya mutfağının kabul ettiği gerçekler doğrultusunda
hazırlandı. Sebze, meyve ve baharatların saf lezzetlerine ulaşmak için
sade bir teknik kullandıklarını belirten şef Mehmet Öztürk, “Bu sezon
hazırladığımız lezzetlerde, belirtmiş
olduğumuz özüt lezzetleri, daha eski
usul olmak koşuluyla, ağır tandırlama,
buğulama ve ızgaralar ile birleştirdik.
Aslında aynı tabakta hem yoğun lezzetler bize kışı yaşatacak, hem de saf
ve berrak lezzetler tadımlarımızı keskinleştirecek” dedi.

Offering service on the 10th floor at
Akra, Asmani is just one of the delicious
spots at Akra; don’t forget it... The
distinguished meals on Asmani’s menu
prepared by Tolga Atalay are cooked by
the chef Mehmet Ozturk and his team.
Asmani’s menu, gearing up to leave
its mark on the winter season, has
been prepared in line with the facts
recognized by the Turkish and World
cuisine. Explaining that they have
employed a simple technique to reach
the pure tastes of vegetables, fruits
and spices, chef Mehmet Ozturk said:
“We’ll blend the extract-based tastes
with the old styles of slow roasting,
poaching and grills this season. In fact,
we’ll enjoy winter with intense tastes,
and have a strong taste of both pure
and plain tastes on the same plate.”

Bu sezon tatlı ve ekşiyi yemeklere eşlik eden yan lezzetler olarak daha yoğun şekilde kullandıklarını ifade eden
Mehmet Öztürk, bunun yanında yöresel ürünler ile harmanlanmış yeni yemeklerimize de mönümüzde yer verdik” açıklamasında bulundu.
Aralık – Şubat dönemleri arasında
Kalkan Festivali’nin organize edildiğini de sözlerine ekleyen Şef Mehmet
Öztürk, ayrıca kaz eti ile ilgili de kırsal
reçete araştırmalarımıza başladık. Bunun yanı sıra özel bir Rokoko çalışması
içindeyiz. Bu kış kestane, kereviz, pırasa, kalkan, ıslak dinlendirilmiş etler,
aralarda av etleri ve özüt kremsi lezzetler sunuyoruz” dedi.

Stating that they have used much more
sweet and sour flavors as side dishes
for the main courses, Mehmet Ozturk
continued his words: “We have also
included the local products into our
newly-blended meals to offer to the
taste of our guests.”
Adding that Kalkan Festival was
organized in December - February,
Chef Mehmet Ozturk said: “We have
also started to make researches on the
rural recipes of goose meat. Besides,
we’re working on a special Rococostyle thing. We will serve chestnut,
celery, leek, turbot, sliced wet meat,
game meat, and extract-based creamy
tastes during this winter.”
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Antalya’ya 1 saatlik bir mesafede yer alan
konumu sebebiyle Saklıkent Kayak Merkezi,
Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağı kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ
evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak
kompleksidir.
Antalya’ya yakınlığının yanı sıra gelişmeye müsait konumu nedeniyle de önemli bir
avantaja sahip olan Saklıkent Kayak Merkezi, coğrafi özelliklerinin uygunluğundan
dolayı kayak dışında diğer doğa sporlarının
yapılmasına da imkan tanır.
Özellikle şubat sonu ve mart aylarında gündüz kayak, öğleden sonra deniz sloganı ile
öne çıkan Saklıkent Kayak Merkezi, ılıman
iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en
yüksek olduğu kayak merkezidir. Diğer kayak merkezlerine oranla daha ılıman bir iklime sahip olan Saklıkent Kayak Merkezi’nde
sıcaklık gündüzleri -5 derecenin altına nadiren düşerken, kayak mevsiminin ortalama 75
günü ise güneşli geçmektedir.
Saklıkent Kayak Merkezi, orman sınırlarının
üzerinde yer almasından dolayı gerek kayağa yeni başlayanlar gerekse de profesyoneller için oldukça uygun pistlere sahiptir. Kayak merkezinde 1 adet 1400 metre uzunluğa
sahip Telesiyej, 2 adet teleski, 1 adet baby
lift ve snowtubing lifti bulunmaktadır.

Located at a distance of 1 hour away from
Antalya, Saklıkent Ski Center is a ski complex
which consists of 500 chalets and ski facilities
on the northern slope of Bakirlidagi in the Bey
Mountains region of Taurus Mountains.
Enjoying its advantage of not only being close
to Antalya, but also being convenient for development, Saklikent Ski Center allows for the
other outdoor sports, besides skiing, thanks to
its geographically-convenient features.
Saklikent Ski Center is a skiing center with the
highest temperature in our country due to its
moderate climate, and stands out with the
slogan of skiing in the morning, swimming in
the sea in the afternoon, especially at the end
of February and in March. The temperature in
Saklıkent Ski Center, which has a moderate climate when compared to other skiing centers,
rarely falls below -5 degrees during the daytime, and an average of 75 days of the skiing
season is sunny.
Since Saklıkent Ski Center is located above the
forest levels, the ski-pistes are suitable for both
beginners and professionals. There is a chairlift
with a length of 1400 meters, 2 ski-lifts, 1 baby-lift and snowtubing lift in the ski center.

Doğa ile iç içe olan Saklıkent Kayak Merkezi, hem kış hem de doğa sporlarına elverişli olması dolayısıyla yıl boyunca ziyaretçi
akınına uğruyor.
Surrounded by nature, Saklikent Ski Center is flooded with visitors throughout the year thanks to its convenience for both winter
and outdoor sports.
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Kayak merkezindeki kayak alanları 2000
metre ile 400 metre yükseklikleri arasındadır. Saatte 240 kişi ile saatte 340 kişi kapasiteli teleski hizmeti veren bu kayak merkezinin pistlerinin zorluk derecesi ise orta ve
kolay derecededir. 1500 metre uzunluğundaki siyah pist ara istasyon olarak adlandırılır. Dik yamaçları barındıran pist, orta
dereceli kayakçılara hitap eder. 300 metre
uzunluğundaki sarı pist ise eğitim amaçlı
kullanılmaktadır.

The ski-pistes in the ski center are located
between 2000 meters and 400 meters high.
The level of difficulty of the ski-pistes in this
ski center, which offers ski-lift services with a
capacity of 240 - 340 people per hour, ranges
between intermediate and easy. The black piste
with a length of 1500 meters is called as intermediate station. The piste with steep slopes
is suitable for intermediate skiers. The yellow
piste with a length of 300 meters is used for
training.

Kar kalınlığı ise kayak mevsiminde ortalama 100 – 200 cm arasındadır. Genel olarak
Aralık ayı sonunda açılan sezon Mart ayında
sona erer. Ancak sezon açılışı ve kapanışı her
yıl hava şartlarına göre değişkenlik göstermektedir.

The snow depth ranges between 100 - 200 cm
in average during the skiing season. The season
usually opens in December and ends in March.
However, the season opens and ends depending on the weather conditions of that year.
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SÖYLEŞİ:
ABDURRAHMAN
GÜL
Akra Hotel İnsan Kaynakları Müdürü
Human Resources Manager at Akra Hotels
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Barut Hotels’in ilk şehir oteli yatırımı olan Akra Hotel, bundan tam 5 yıl önce
kapılarını açtı. Açıldığı ilk günden bu yana “mutlu personel eşittir mutlu çalışan”
ilkesini benimseyen Akra, Barut grubunun kurum kültürü yolunda emin adımlarla
ilerlemeye devam ediyor.
Gerçekleştirdiği projelerle bugüne kadar sayısız başarılara imzasını atan Akra’nın
gizli kahramanlarından bahsetmeden olmazdı elbette. Çünkü bu kahramanlar
olmadan kazanılan başarılar kim bilir belki de bir hayalden öteye geçemezdi.
İsimleri veya yaptıkları işlerin ne olduğu çok da önemli değil aslına bakarsanız. Bu
kahramanları her an her yerde görmeniz mümkün zira… Çünkü onlar kapıdan içeri
girdiğiniz ilk andan itibaren güler yüzleriyle ruhunuza dokunan vefakar ve çalışkan
Akra çalışanları.

EN

Akra Hotel, the first urban hotel investment by Barut Hotels, was opened 5 years
ago. Having adopted the principle of “happy personnel mean happy employees”
since its very first day, Akra keeps taking concrete steps on the corporate culture
way of Barut group.
Of course, we should talk about the unsung heroes of Akra which has realized
numerous successful projects up until now; otherwise is unimaginable. Because,
none of these accomplishments would have been possible without these heroes.
In fact, neither their names nor their positions are of importance. Because you can
see these heroes everywhere... Because they are loyal and hard-working employees
of Akra who touch your hearts since the very first moment when you step into the
hotel.
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Dile kolay her biri yetenek sahibi, eğitimli, donanımlı
ve mesleğini aşk ile yapan tam 500 koca yürekli gizli
kahraman…

We are talking about 500 big-hearted, talented, welleducated and well-equipped unsung heroes who perform
their duties with love...

İtiraf etmek gerekirse eğer bu kadar başarılı insanı aynı
çatı altında bir araya getirmek çok da kolay bir şey olmasa
gerek. Ancak bu durum gördüğümüz kadarıyla Akra’da
tam tersine dönmüş durumda. Bu da İnsan Kaynakları’nın
ne kadar başarılı olduğunu emin olun bir kez daha gözler
önüne seriyor. Çünkü başarı hiçbir zaman tesadüflere
bırakılmaz. Aynı Akra’nın da bırakmadığı gibi…

To confess, it must be highly difficult to bring all these
successful persons within the same organization. However;
it is apparently just the opposite at Akra, which shows
truly and once again how successful the Human Resources
department is at Akra. Because success cannot be left to
chance at any time. Just like the case at Akra.

Akra Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Abdurrahman Gül
ile The Akra Magazine okurları için bu başarının altında
yatan sırrı konuştuk.
İşte keyifli
yansıyanlar…

bir

sohbetin

İNSAN KAYNAKLARINDA
NEDİR?

ardından

BAŞARININ

satırlarımıza

SIRRI

SİZCE

İnsan kaynakları’ndaki en önemli süreç; doğru insanları
doğru yere yerleştirmekten geçer. Doğru insanları doğru
yere yerleştirdiğiniz zaman yelken rüzgarı almaya başlar
zaten. Bundan sonrasında da ilerleyişiniz çok daha
doğru ve iyi olur. Bu anlamda bizim en büyük gücümüz
insana değer vermektir. Çünkü İnsan Kaynakları olarak
asıl misyonumuz budur.
EKİP ARKADAŞLARINIZDA
KRİTERLER NELERDİR?

ARADIĞINIZ

BAŞLICA

Ekip arkadaşlarımızın her şeyden önemlisi insan
ilişkilerinin çok üst düzeyde olması ve sabredebilmesi
gerekmektedir.
Bu
anlamda
da
kendilerini
geliştirebilmeleri lazımdır. Bizim işimizin verimliliğinin
yüzde 80’i bildiğiniz gibi sabırdan geçer. Çalışanlarımıza
bir anne, baba, arkadaş şefkati ile yaklaşarak, onlara
her daim yanlarında olduğumuzu İnsan Kaynakları
olarak hissettirebilmemiz gerekir. Çünkü çalışanlarımız
bizim aynı zamanda bir iç misafirimizdir. Dolayısıyla da
onların ihtiyaçlarını karşılamak öncelikli görevimizdir.

We have talked with Abdurrahman Gul, Human Resources
Manager at Akra Hotel, about the secrets of these flawless
human resources processes for the readers of The Akra
Magazine.
Here are the reflections of our pleasant conversation...
WHAT IS THE SECRET OF FLAWLESS HUMAN RESOURCES PROCESSES?
What matters in human resources processes is to place
right persons in the right positions. When you place right
persons in the right positions, everything goes in the right
direction. Then, you will be able to forge ahead better and
easier. In this sense, our biggest driver is the value we attach to our people. Because, this is what is the principal
mission of us, as the Human Resources department.
WHAT ARE THE MAIN CRITERIA SOUGHT FOR YOUR
TEAM MEMBERS?
First of all, our team members should have a high level of
human relations skills, and be patient. They should develop
themselves in this field. 80 percent of the efficiency in our
sector requires patience, as you know. We, as Human Resources, should approach our staff members affectionately
like their mothers, fathers or friends, and make them feel
that we always stand by them. Because our staff members
are also our internal guests. Therefore, it is our primary responsibility to meet their needs.
DO YOU HAVE A RECOGNITION SYSTEM IN PLACE FOR
THE NEW SKILLS GAINED BY YOUR STAFF MEMBERS?

ÇALIŞANLARIN EDİNDİKLERİ YENİ BECERİLER İÇİN BİR
ÖDÜL SİSTEMİNİ VAR MI?
Çalışanlarımızın edindikleri yeni beceriler için bir
ödül sistemimiz elbette var. Çalışan arkadaşlarımızın
gelişimleriyle ilgili onların önünü açtık. Bu doğrultuda
departman müdürlerimizle öncelikle ihtiyaç analizimizi
yaparız.
Kişilerin
hangi
eğitimlere
ihtiyaçları
varsa, onları ihtiyaçları doğrultusunda o alanlara
yönlendiririz. Örneğin kişinin yabancı dilde eksiği varsa
sponsorluğunu Akra olarak biz kendimiz üstleniyoruz.
Çalışanlarımıza istediği kura kadar, 5 tane yabancı dil
olmak üzere bir sponsorluk hizmetimiz bulunmakta.
Çalışanlarımız İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve
Arapça dilleriyle ilgili istediği herhangi bir kursa gidip
kaydolabiliyor. Tek şart kursun bitirilmesidir. Kurları
bitirdikleri takdirde bir üst kura geçebilirler, onları
da sponsorluk olarak yine biz kendimiz karşılıyoruz.
Bu bahçıvanından tutun da genel müdüre kadar tüm
çalışanlarımız için geçerli bir şeydir. Akra Hotel olarak
eğitim anlamında da çalışanlarımıza elbette yine
desteklerimiz oluyor. Okulla ilgili bir açığı varsa tüm
masraflarını yine karşılıyoruz. Burada çalışmak kaydıyla
lise mezunu arkadaşlarımızı ön lisans, ön lisans mezunu
arkadaşlarımızı da lisansa tamamlamaları için teşvik
ediyoruz. Bununla ilgili çok da taliplilerimiz var. Şu anda
hızlı bir şekilde gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.

Of course, we have a recognition system in place for the
new skills gained by our staff members. We have smoothed
our staff members’ ways in development of them. Accordingly; first, we analyze our needs together with our department managers. We guide our staff members to the training fields they need to develop themselves. For example; if
any of our staff members is not competent in a foreign language, then we, as Akra, provide sponsorship for them. We
provide sponsorship service in 5 different foreign languages up to the course as they wish. Our staff members can
enroll to any course they wish in English, German, Spain,
Russian and Arabic languages. The only requirement here
is to complete the respective course. When they complete
the respective course, they can continue in the next-level
course under the sponsorship we provide. This service is
available and applicable for all our staff members ranging from a gardener to the general manager. We, as Akra
Hotels, also provide our supports to our staff members in
the field of education. If they have a lack of training in any
field, we bear all training costs and expenses. We encourage all our staff members, working with us, to complete
their undergraduate or graduate programs. We receive a
high number of demands to that end. We are now trying to
meet all these demands rapidly.
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AKRA İŞE ALIM SÜRECİNDE HANGİ AŞAMALARI TAKİP
EDİYOR?

WHAT KINDS OF PHASES ARE FOLLOWED BY AKRA IN
RECRUITMENT PROCESS?

Öncelikle yer ihtiyacımız olan departmanlar hangileriyse
bununla ilgili online sitelerden ilanlarımızı çıkarız.
Online sitelerden ilk ilanlar insan kaynaklarına düşer.
Görüşülecek kişilerin ilk mülakatlarını insan kaynakları
olarak öncelikle biz yaparız. Bizimkisi daha çok yetenek
ölçümleme ile ilgili bir mülakat olur. Yetenek ölçümleme
yaklaşık 1 saat sürüyor. Bu testin sonucunda ise adayın
işe olan merakı, yetenekleri ve takım çalışmalarıyla ilgili
bir takım sonuçlar çıkıyor. İnsan Kaynakları olarak burada
çıkan test sonucuna göre de ilk 3 adayı departman
müdürlerine yönlendiririz. O 3 aday, mesleki olarak
mülakata tabii tutulur. Mülakat sonunda da departman
müdürü birincisini kendisi tayin eder. Alım sürecimiz
Akra’da bu şekilde ilerliyor. İşe alındıktan sonra ilk 2 aylık
bir deneme sürecimiz oluyor. 2 aylık deneme sürecini
bitirdikten sonra da kişi az önce bahsettiğimiz tüm bu
eğitim ve sosyal yardımlardan faydalanabilir hale geliyor.

First of all, we issue our job advertisements regarding the
vacant positions on online websites. The first advertisements are received by human resources on online websites. We , as human resources, hold the first phase of all
interviews with the applicants. Such first phase, held by
us, includes an interview predominantly on talent evaluation. Talent evaluation takes around 1 hour. This test reveals some results in relation to interest of the applicant in
the respective position, her/his talents and her/his disposition to team works. We, as Human Resources, direct the
top-ranking 3 candidates, determined based on the test
results, to the concerned department. Such 3 candidates
shall be subjected to the professional interview. Upon
completion of such interview, the eligible person shall be
designated by the concerned department manager. This is
how the recruitment process is carried out at Akra. Upon finalization of recruitment, the respective person shall start
to serve subject to a probation period of the first 2 months.
The person, who has left such 2-month probation period,
becomes eligible to take advantage of all above-mentioned training and social benefits.

AÇILAN İLANLARDA ÖN PLANA ÇIKAN ÖZELLİKLERDEN
BİRİ DE GENELLİKLE HERKESİN BİLDİĞİ GİBİ DENEYİM
SÜRESİ OLUYOR. YENİ MEZUN BİR GENCİN BAŞVURU
SÜRECİ BU ANLAMDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Tabii bu anlamda yetenek ölçümlemesi devreye giriyor.
Yetenek, anne ve babadan gelen bir şeydir, sonradan
edinilmez. Hepimizin bildiği gibi kişi mutlu olduğu ve
yetenekleri olduğu bir işe girdiğinde hiç çalışmamış sayılır.
Bizim bu anlamda İK olarak onları tespit edebilmemiz
gerekiyor. Burada yeni mezun çok sayıda arkadaşımız var.
O anlamda başvuracak arkadaşlarımızın yeteneklerine,
turizme elverişli olup olmadığına bakıyoruz, diğer
açıklarını da insan kaynakları olarak zaten biz burada
kapatıyoruz.
MUTLU PERSONEL EŞİTTİR MUTLU PERSONEL DEMEK.
PEKİ SİZİN İÇİN MUTLU PERSONEL KAVRAMI TAM
OLARAK NEDİR?
Bu aslında birbiriyle çok bağlantılı olan şeylerdir. Bizim
buradaki ilk hedefimiz; mutlu çalışan ve mutlu misafir
odaklı, yeniliklere açık, birbirine bağlı bir aile olmaktır.
Zaten bu ikisi birbirleriyle çok yakın kavramlardır. Mutlu
misafir yaratabilmeniz için mutlu çalışan yapmanız
gerekir. Daha mutlu çalışan olduğunda ise daha mutlu
misafir olur. Barut Hotelleri olarak bizim misyonumuz
hep bu oldu. O yüzden bilinirliğimiz de marka değeri
kazancımızı sağladı. Yoksa altın varaklı kapılar yapsanız
da kurumu ayakta tutan yine çalışanlardır. Ekip olarak
başarılıysak eğer doğru yere adım atmış oluruz çünkü…
OTELCİLİK 24 SAAT YAŞAYAN, MÜŞTERİLERİYLE SÜREKLİ
YÜZYÜZE OLAN VE ONLARIN HAYATINA DOĞRUDAN
DOKUNAN BİR SEKTÖR. EN KÜÇÜK BİR HATANIN BİLE
KABUL EDİLMEDİĞİ BU SEKTÖRÜN KİLİT NOKTASI
DA ÇALIŞAN OLDUĞUNA GÖRE BUNU YÖNETMEK VE
DÜNYA STANDARDINDA BİR ÇİZGİYİ YAKALAMAK ZOR
DEĞİL Mİ?
Açıkçası zor değil. Daha önce de ifade ettiğim gibi doğru
insanları doğru yere yerleştirip, istikrarı yakaladığınızda
böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Her yıl farklı
kişilerle çalışmak yerine aynı kişilerle çalışmanın da
başarıda ciddi anlamda rolü olduğunu belirtmek isterim.
Akra Hotels çatısı altında istihdam etmiş olduğumuz
çalışanlarımızın yüzde 80’i 5. yılını doldurmuş kişilerdir.
Böyle olunca da başarı zincirleme olarak gelmiş oluyor.
AÇILDIĞI İLK GÜNDEN BU YANA AKRA HOTELS ÇATISI
ALTINDA BULUNAN PERSONEL SAYINIZ NEDİR?
Şu an itibariyle 500 kişi olduğumuzu söyleyebilirim.
Bunun yüzde 40’ı açılıştan itibaren bizimledir, geri kalan
yüzde 20’i ise açılıştan 1 yıl sonra bizimle çalışmaya
başlamıştır. Arkadaşlarımız yıllardır çalıştıkları için
yaptıkları meslekleriyle ilgili hatalara da dolayısıyla
düşmüyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu anlamda
örnek olmuş oluyorlar.

ONE OF THE OUTSTANDING FEATURES OF THE JOB ADVERTISEMENTS IS THE PERIOD OF EXPERIENCE, AS WE
ALL KNOW. HOW CAN YOU EVALUATE A NEWLY-GRADUATED YOUNG CANDIDATE IN TERMS OF THE PERIOD
OF EXPERIENCE?
This is exactly where the talent evaluation becomes important. Talent is a hereditary property, it cannot be gained
later. As we all know, when a person starts to serve in a position where s/he is talented and is happy, then this is not
considered as a work. We, as Human Resources, should determine them. We have a high number of newly-graduated
staff members working with us. In this sense, we evaluate
the candidates against the criteria such as their talents
and eligibility for tourism, and we, as human resources, try
to eliminate any other incompetence of them.
HAPPY PERSONNEL MEAN HAPPY EMPLOYEES. SO,
WHAT DOES THE CONCEPT OF HAPPY PERSONNEL
MEAN FOR YOU?
These are highly-intercorrelated concepts. Our primary
purpose here is to be an interconnected family focused on
happy personnel and happy guests, and open to innovations. In fact, these two are highly similar concepts. In order to create happy guests, you should first create happy
personnel. As the personnel become happier, your guests
will become happier, too. We, as Barut Hotels, have always
adopted this mission. Therefore, our public recognition
brought along our brand value. Otherwise; even if you install gold-leaf doors, the essential thing to survive your
institution is your personnel. Because, if we become successful as a team, it means that we have taken right steps...
HOTEL MANAGEMENT IS AN INDUSTRY WHICH REQUIRES YOU TO BE FACE TO FACE WITH YOUR CUSTOMERS AND ENABLES YOU TOUCH THEIR LIVES FOR
24 HOURS A DAY. AS THE PERSONNEL SERVE AS THE
KEY POINT ACROSS THIS INDUSTRY WHICH IS INTOLERABLE TO EVEN THE SMALLEST MISTAKES, ISN’T IT
DIFFICULT TO MANAGE THIS PROCESS AND MAINTAIN
CONSISTENCY AT GLOBAL STANDARDS?
To be honest, it’s not difficult. As I have said earlier, if you
have placed right persons in right positions, and achieve
stability, you will not encounter with any such problems. I
would like to emphasize here that working with the same
persons instead of different and new person every year
plays a substantial role in attaining success. 80 percent
of our staff members, employed within the organization of
Akra Hotels, consists of the persons who have been working with us for a minimum period of 5 years. This being the
case, you can attain success automatically.
WHAT IS THE NUMBER OF STAFF MEMBERS WHO HAVE
WORKED WITHIN THE ORGANIZATION OF AKRA HOTELS SINCE THE DAY OF OPENING?
I can say that we are currently a team of 500 members. 40
percent of these persons have been working with us since
the very first day while the other 20 percent of them started to work with us 1 year after opening. As we have been
working together for many years, they generally don’t fall
into the common errors in relation to their jobs. They serve
as a model for our newly-recruited staff members.
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ALTINDA
ÇALIŞAN
PERSONELİNİZİN BEDEN DİLİ İÇİN ÖZEL BİR EĞİTİM
VERİYOR MUSUNUZ? BU ANLAMDA BEDEN DİLİ SİZCE
NE KADAR ÖNEMLİDİR?

DO YOU PROVIDE YOUR STAFF MEMBERS, SERVING
WITHIN THE ORGANIZATION OF AKRA HOTELS, WITH
A SPECIAL TRAINING ON BODY LANGUAGE? IN THIS
SENSE, HOW IMPORTANT DO YOU THINK THE BODY
LANGUAGE IS?

Beden dili aslında çok şey ifade eder. Çalışanlarımızın
yapmış olduğu işle de birebir bağlantısı olduğu için
son derece önemlidir. İnsan Kaynakları olarak özellikle
misafirlerimizle birebir iletişim halinde bulunan
personelimizin yıl genelinde vermiş olduğumuz bu
eğitimlere mutlaka katılmasını isteriz. Sonuç itibariyle
göz teması kurarak konuşabilmek, kişiyi daha samimi
ve canlı tutar. Böyle olunca da sonuç her zaman daha
olumlu yönde olur.

In fact, body language expresses many things. It is highly important as it is interlinked to the jobs performed by
our staff members. We, as Human Resources, want all
our staff members, especially the ones who are always in
contact with our guests, receive these trainings provided
throughout the year. Consequently; the ability to maintain
an eye contact while speaking keeps a person more sincere
and alive. And this will always bring better results.

İŞLETMENİZDE OLUŞAN POZİSYON AÇIKLARIYLA
İLGİLİ ÇALIŞANLARINIZIN KARİYER PLANLAMASINI
NASIL YAPIYORSUNUZ?

HOW DO YOU MAKE CAREER PLANS FOR YOUR STAFF
MEMBERS WITH RESPECT TO THE VACANT POSITIONS
ARISING ACROSS THE ENTITY?

İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımızın gelecekte
yapması gereken işlerle ilgili öncelikle bir kariyer planı
oluşturduğumuzu belirtmek isterim. Departmanlarda
oluşabilecek
bir
ihtiyaç
durumunda
öncelik
mevcut personelimizindir. İç teminde bu ihtiyacı
karşılayamadığımız durumlarda ise online siteler
üzerinden ilan açarız. Burada çalışan arkadaşlarımızın
niteliklerinin hepsi üst düzeydedir. Doğru işe doğru insanı
yerleştirmekle ilgili de bu anlamda kurumun yaklaşımı
son derece nettir. Bundan 1 – 2 yıl sonra rakiplerimiz
çalışanlarımızdan gerçekten korksunlar. Çünkü canavar
gibi bir ekibimiz var, daha da güçlü bir ekip geliyor. Hem
kültürel, hem de mesleki anlamda bütün dünyaya Akra
adını duyurarak bunu hissettireceğiz.

I would like to emphasize that we, as Human Resources,
first make a career plan with respect to the works required
to be performed by our staff members in future. In case of
any vacant position arising at the departments, our currently employed personnel will be evaluated primarily for
such vacant position. In cases where we cannot meet such
need through internal recruitment process, then we publish job advertisements on online websites. All our staff
members working here with us are equipped with the highest level of qualifications. In this sense, our entity has a
precise approach to place right person in right positions. I
warn all our competitors to keep their guards against our
staff members in the next 1 - 2 year(s). Because we have
a go-getter team, and even a much stronger one is now
being created. We’ll make it evident through promotion of
the name of Akra across the entire world in both cultural
and professional terms,

AKRA HOTELS’DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YENİ MEZUN
GENÇLERE NE ÖNERİRSİNİZ?
İlk önce yapmak istedikleri işi, kafalarında kurarak
sevsinler. Buraya geldiklerinde mesleklerini aşkla
yapmaları gerekiyor çünkü. Mülakatlara girdiklerinde
gerçekten içten ve samimi olsunlar. İhtiyaçları neyse
onu belirtsinler. Evet, deneyimli personeli herkes
ister. Ancak bazen kazanmış olduğunuz deneyim
dezavantaja da dönüşebiliyor. Böyle olunca da biz yeni
mezun arkadaşlarımızı daha ön planda tutabiliyoruz.
Bu anlamda departman sorumlularımızla birlikte
üniversitelere ziyaretler yaparak, arkadaşlarımızla
mülakalatlar yapıyoruz. Okulları bittikten sonra da
ihtiyaç durumuna göre arkadaşlarımızı bünyemize dahil
ediyoruz. Görüşmeye geldiklerinde ezberlenmiş kalıplar
yerine kendilerini açıkça ifade etmeyi seçerlerse eğer
unutmasınlar ki istedikleri her işe de sahip olabilirler.

WHAT WOULD YOU LIKE TO RECOMMEND THE NEWLY-GRADUATED YOUNG PERSONS WHO WANT TO
WORK AT AKRA HOTELS?
First of all, I would like recommend them to shape the
job, they want to perform, in their minds to love it. Because when they start to work with us, they need to perform their duties with love. Secondly, I would like to recommend them to be sincere and frank during interviews.
They should express what they need. Yes, everyone would
like to have well-experienced personnel. However; sometimes your experience might turn into a disadvantage. And
this being the case, we can sometimes give priority to our
newly-graduated candidates. For this purpose, we visit
universities, and interview with our friends together with
the officials of our departments. When they complete their
education, we’ll include our friends into our organization in
case of any such need. I would like to remind them of an
important fact: When they express themselves transparently instead of uttering some memorized clichés, they can
get any job they want.
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ONUR KAPTAN
Concierge
2 buçuk senedir Akra’da Concierge Görevlisi olarak
çalışıyorum. İnsana ve fikirlere değer veren bir kurum
içerisinde olduğumuz için çalışırken zamanın nasıl
geçtiğini açıkçası hiç anlamıyorum. İşinizi, sevdiğiniz
ve uyum içerisinde çalıştığınız arkadaşlarınızla birlikte
eğlenerek yaptığınızda mutluluk faktörü de kesinlikle
ardından geliyor.
I have been working as Concierge at Akra for 2,5 years. To be
honest, I lose track of time while working as we are working
at an entity which attaches value to people and opinions.
When you perform your duties with lots of fun together with
your beloved and easy-going colleagues, it will, for sure,
bring along the fact of happiness.
İLKER ŞİMŞEK
The 251 Soul Bartender
Akra’da çalışmanın en keyifli yanı şüphesiz ki tüm fikirlere
değer verilip, yapmak istediğimiz çalışmalara kesintisiz
destek veriliyor olmasıdır. Bu anlamda Akra’nın bana kattığı
en büyük şey edindiğim tecrübeyle dünya çapında büyük
bir yarışmanın Türkiye ayağını 3.’lükle bitirmek olduğunu
söyleyebilirim. 2 buçuk senedir Akra bünyesindeki
The 251 Soul’da Bartender olarak çalışıyorum. Burada
hepimiz yakın arkadaşlarız. Kimya uyumumuz da çok iyi.
Dolayısıyla birbirimizin motivasyonunu yüksek tutmak
için birbirimize karşı hep enerjik ve pozitif oluyoruz. Buna
paralel olarak performansımız da yükselmiş oluyor.
We are working at an entity which values all opinions and
supports us in all matters, which is the best part of being a
staff member at Akra. In this sense, I can say that the most
important value provided to me by Akra is to finish in the
third place in the part, held in Turkey, of a global competition thanks to my experience I gained here. I have been
working as Bartender at The 251 Soul at Akra for 2,5 years.
We are all close friends here. We have a high level of chemical harmony. Therefore, we always try to be energetic and
positive to keep our motivation high, which will enhance our
performance in return.

İSMAİL ESEN
Technical Service Officer
Güçlü bir kurumda çalışıyor olmanın bizlere güç verdiğini
öncelikle belirtmek isterim. Ben Akra’da çalıştığımı
söylemekten her zaman gurur duyuyorum. Açıkçası
çevremdeki insanlar çalıştığım yeri duyduklarında bize
imrenerek bakıyorlar. İnanın burada çalışmayı isteyen çok
arkadaşım var. Burada her gün yeni bir şey öğreniyoruz.
Akra’da eğitime çok önem veriliyor, bu nedenle de birçok
mesleki eğitim alarak, kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz.
Verilen desteği hissediyoruz, bu da bizi çok motive ediyor.
First of all, I would like to say that working at a powerful entity
powers us up. I’m always proud of telling everyone that I’m
working at Akra. Frankly, people look at me enviously when
they hear where I’m working. Believe me that I have many
friends who want to work here. We are learning new things every day here. A high level of importance is attached to training
at Akra, which enables us to receive many professional trainings, and to develop ourselves. We feel the support behind us,
which motivates us extremely.
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GANİ VAROL
Patisserie Chef

HAMİDE NUR KARIK
Pablito Kids Club Attendant

Açıldığı ilk günden beri Akra’da çalışıyorum. Aile
ortamında gibi olduğumuz için burada kendimi açıkçası
evimde gibi hissediyorum. Yöneticilerimizden eşsiz destek
görüyoruz. Bu da bizi oldukça motive ediyor.

3 yıldır Pablito Kids Club Görevlisi olarak çalışıyorum.
Burada çalıştığım süre zarfında her gün kendini daha
değerli hissediyorum. Eğlenceli iş arkadaşları ve
personelini düşünen yöneticilerle çalışmak gerçekten çok
keyif verici.

I have been working at Akra since the very first day. To be
honest, I feel at home as we are working like a family here.
We receive unique supports from our managers, which motivates us highly.

I have been working as Pablito Kids Club Attendant for 3
years. I’m feeling myself more and more valuable each and
every day here. It is really a big fun to work with funny colleagues and managers who give priority to their personnel.

ALİ BERKAY KARABULUT
Reservation Officer
Yaklaşık 2 yıldır Akra’da Rezervasyon Görevlisi olarak
çalışıyorum. Akra’nın popülerliği ve sunduğu hizmet
kalitesi sadece misafirleri değil, turizme gönül veren
birçok kişiyi de kendisine hayran bırakarak, örnek teşkil
etmektedir. “Mutlu çalışan, mutlu misafir” vizyonunun
gerçek anlamda uygulandığı nadir otellerden biridir, Akra.
Bu anlamda kariyerimizde de çok önemli bir yeri olacağına
inanıyorum. Efsane otelin bir parçası olmak ve ona değer
katabilmek emin olun çok gurur verici bir şeydir.
I have been working as Reservation Officer at Akra for nearly 2,5 years. Popularity and service quality of Akra sets as
a model and impresses not only its guests but also many
persons who devoted themselves to tourism. Akra is one of
few hotels adopting the vision of “Happy personnel, happy
guests”. In this sense, I believe that it will have a highly important place in our careers. I’m quite pride of being a part
of, and providing value to a legendary hotel.

FATOŞ SAYICI
House Keeping Attendant
Akra ailesinde çalışmaktan son derece mutlu olduğumu
öncelikle belirtmek isterim. Yaptığım işin en keyifli yanı
bu işi benimsemiş olmam. Kendi evimden bile daha çok
önemsiyorum desem abartmış olmam sanırım.
First, please let me say how happy I am to work with Akra
family. I have internalized my jıb, which is the best part of it.
I think it would not be an exaggeration for me to say that I
value here more than my own home.

ÜMRAN GÜLÇELİK
Guest Experience Representative
Dinamik ve başarılı bir kurumun parçası olmaktan öncelikle
çok şanslı olduğumu öncelikle belirtmek isterim. Akra,
kariyer planlamasında kesinlikle iyi bir yol gösterici
durumunda. Herkesin çok iyi bildiği gibi iyi bir kariyer
planlaması öncelikle çalıştığınız yerde mutlu olmanızla
başlar. Başarı için ihtiyacınız olan ilk adım bulunduğunuz
yere ait olmaktan geçer. Akra da bu duyguları bize fazlasıyla
hissettiriyor.
First of all, I would like to say that I’m so lucky to be a part of
a dynamic and accomplished entity. Akra is, for sure, a great
guiding spirit in career planning. As we all know, a good career
planning starts with you being happy at your workplace. The
first step, you need to take to achieve success, is to belong to
your workplace. Akra makes us experience all these feelings.
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Adını caz, soul, funk, R&B ve Latin müzik armonisinin en önemli yapı taşlarından biri olan II-V-I akor diziliminden alan The
251 Soul, 1. yılını Erkan Oğur Anatolian Blues Project’in muhteşem performansı eşliğinde kutladı.
Taking its name from the chord sequence II-V-I, which is one of the most important building blocks of Jazz, Soul, Funk, R&B
and Latin music, The 251 Soul Jazz Bar celebrated its 1st anniversary by the amazing performance of Erkan Ogur Anatolian
Blues Project.
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Açıldığı günden bu yana birbirinden değerli isimleri
sahnesinde konuk eden The 251 Soul, 1. yılını Anatolian
Blues Project’in muhteşem performansı ile kutladı.
Perdesiz gitarın mucidi ve Caz, World Music, Türk Halk
Müziği, Klasik Türk Müziği alanlarının usta ismi Erkan
Oğur, Anatolian Blues Project ile sahneye çıktığı gecede
Antalyalı müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.
1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı’nda
müzik eğitimi alan Erkan Oğur’un Türkiye’de perdesiz
gitarıyla eşlik ettiği ilk isimler; Türkiye’deki özgün müziğin
ustaları Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil, MFÖ ve Yavuz
Çetin oldu. “İstanbul’da Bir Amerikalı” isimli ilk solo
albümünü 1982 yılında çıkaran Oğur, Robert Johnson,
Philip Catherine gibi çeşitli müzisyenler ile çalışmak için
Amerika’ya yerleşti. Sis (1989), Eşkıya (1997), Propaganda
(1999), Yazı – Tura (2004), Mommo – Kız Kardeşim (2009),
Kadim (2010), Açlığa Doymak (2012) gibi film ve belgeseller
için de besteleyen Oğur, Uğur Yücel’in Yazı Tura filmi için
yaptığı müziklerle 2004’te hem Antalya Altın Portakal
hem de Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film
Müziği ödülüne layık görüldü.
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Hosted most valued artists on its stage since the day it
was opened, The 251 Soul celebrated its 1st anniversary
by amazing performance of Erkan Ogur Anatolian Blues
Project.
Erkan Ogur, the inventor of fretless guitar and the Jazz,
World Music, Turkish Folk Music and Classical Turkish Music
master, took the stage with Anatolian Blues Project, and
offered a unique music feast to music lovers in Antalya.
Fikret Kizilok, Bulent Ortacgil, MFO and Yavuz, the original
music masters in Istanbul, are the first performers whom
Erkan Ogur, who graduated from Conservatory of Istanbul
Technical University in 1980, accompanied with his fretless
guitar. Released his first solo album “Istanbul’da Bir
Amerikali” (An American In Istanbul) in 1982, Ogur moved
to USA to work with the musicians such as Robert Johnson
and Philip Catherine. He received the Best Soundtrack
award in Antalya Golden Orange Film Festival and
Ankara International Film Festival in 2004 by composing
for movies and documentaries such as Sis (1989), Eskiya
(1997), Propaganda (1999), Yazi - Tura (2004), Mommo - Kız
Kardesim (2009), Kadim (2010), Acliga Doymak (2012) also.
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The Rare Grooves Aslan DJ

The Rare Grooves ASLAN DJ

21 OCAK 19.00-21.00 SALI
Thirsty Tuesday

07

OCAK 19.00-21.00 SALI
Thirsty Tuesday

The Rare Grooves Projects Dj Ekinox Feat Groove Guru

The Rare Grooves Aslan DJ

28

OCAK 19.00-21.00 SALI
Thirsty Tuesday

14 OCAK 19.00-21.00 SALI
Thirsty Tuesday

The Rare Grooves Projects
Dj Ekinox Feat Groove Guru
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The LifeCo Akra Antalya, etkili arınma ve yenilenme programları ile vücudunuzu toksinlerden arındırıp, doğru şekilde besleyerek
bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi en iyi şekilde kışa hazırlar.
The LifeCo Akra Antalya prepares you for winter in the best manner by body detoxification through effective purification and
regeneration programs, and immune system boosting through proper nutrition.
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The LifeCo Akra Antalya, kış mevsimini özel
bir kampanya ile karşılayarak, misafirlerini 5
yıldızlı Akra Otel içinde yer alan, çoğu destinasyondan direkt uçuş imkanı ve Antalya
Havalimanı’na sadece 20 dakika mesafedeki
The Lifeco Antalya’nın ılıman atmosferinde
keyifli bir “Kış Detoksu” deneyimi yaşamaya
davet ediyor. Kampanya kapsamında Şubat
2020’ye kadar The Lifeco Akra Antalya ve
Bodrum merkezlerinde well being programlarını konaklama dahil avantajlı fiyatlar ile
sunuyor.
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The LifeCo Akra Antalya welcomes the winter
by a special campaign and invites its guests
to enjoy the “Winter Detox” experience under
the mild weather conditions in The Lifeco Antalya, located in the 5-star Akra Hotel, with
direct flights from many destinations and at
a distance of only 20 minutes from Antalya
Airport. Under the campaign, the Lifeco Akra
offers well-being programs in The Lifeco Akra
Antalya and Bodrum at advantageous prices including accommodation until February
2020.
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başta beslenme alışkanlıklarımız olmak üzere ruh halimiz ve metabolizmamız
da değişiklikler meydana geliyor. Kış mevsiminin gelişi ile
vücut ısınmak için daha çok enerji harcayarak, daha sık
aç hissetmeye başlıyor. Soğuk kış aylarında artan açlık
hissini bastırmak, vücut ısısını korumak ve enerji seviyelerini yüksek tutmak ise gitgide daha da zorlaşıyor. Kışın zayıflayan bağışıklık sistemi bedenimizi hastalıklara
karşı daha savunmasız hale getiriyor. Güneş ışığı eksikliği
ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesinin
azalması ise kış depresyonuna neden olabiliyor.

As the winter comes, our eating habits, as well as our
mood and metabolism, change. When the winter comes,
you start to feel hungry more frequently as much more
energy is spent for the body to warm up. It becomes more
and more difficult to suppress the hunger, maintain the
body temperature and keep the energy levels high during
the cold winter months. The immune system, which weakens in winter, makes our body more vulnerable to diseases. Insufficient sunlight and the decrease in serotonin
level, which is known as the happiness hormone, may lead
to winter depression.

Bu nedenle özellikle kış aylarında detoks yapmak; kışın
beraberinde getirdiği olumsuz etkiler ile başa çıkmayı da
kolaylaştırıyor. Ayrıca yaz aylarına oranla daha az hareketli geçen kış dönemi, kişinin bedenine, zihnine ve ruhuna odaklanması içinde en uygun zamandır.

Therefore, detox, especially in winter, makes it easier to
cope with the negative effects brought by winter. In addition, the winter, when we are less active than the summer,
is the best time to focus on the body, mind and soul.

The LifeCo Akra Antalya’da veya dilerseniz Bodrum merkezlerinde katılacağınız etkili arınma ve yenilenme programları ile vücudunuzu toksinlerden arındırıp, doğru şekilde besleyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, sizi
en iyi şekilde kışa hazırlar. Destekleyici well-being terapileri enerji seviyenizi en üst seviyeye taşırken, yoga ve
meditasyon seansları da duygu durumu değişikliklerinin
önüne geçerek kış boyu iyi hissetmenizi sağlar.
The LifeCo Akra Antalya’da keyifli bir tatil niteliğindeki
konaklamalı arınma ve yenilenme programları, vücudu
toksinlerden yoğun şekilde arındırır, arınan vücut 41 derecenin altında özel fırınlarda kurutularak pişirilme yöntemi ile hazırlanan; tat, koku ve besin değerleri korunmuş
özel öğünler ile sağlıklı şekilde beslenir. Bu yöntem ile
hazırlanan öğünler sayesinde vücuda enerji veren enzimlerin canlı kalması, hücresel yenilenme sağlanır, bağışıklık sistemi güçlenir ve beden en iyi şekilde kışa hazırlanır. I.V olarak uygulanan Immune Protocol, Ozon Terapi
ve Glutatyon gibi destekleyici ve antioksidan well-aging
terapiler ise enerji seviyesinin en üst düzeye taşınmasına
yardımcı olarak, yoga ve meditasyon seansları ile mevsime bağlı duygu durumu değişikliklerinin önüne geçilmesini, ruhsal ve zihinsel stresten uzaklaşarak, kış boyu iyi
hissetmesini sağlar.

The LifeCo Akra Antalya and Bodrum prepare you for winter in the best manner by body detoxification through effective purification and regeneration programs, and immune system boosting through proper nutrition. Supportive
well-being therapies maximize your energy levels, while
yoga and meditation sessions prevent mood changes and
help you feel better throughout the winter.
The purification and regeneration programs in The LifeCo
Akra Antalya, which include accommodation and where
you will enjoy the pleasant vacation, offer intensive detoxification. The purified body is nourished in a healthy
manner through special meals, which are cooked by being
dried in the ovens below 41 degrees and whose taste, smell
and nutritional values are preserved. The meals prepared
by this method help the enzymes, which energize the body,
to remain alive, and ensure cellular renewal and immune
system boosting, which all prepare the body for winter in
the best manner. In addition, the supportive and antioxidant well-aging therapies such as Immune Protocol, Ozone Therapy and Glutathione, help to maximize the energy
level, while yoga and meditation sessions help prevention
of seasonal mood changes, as well as spiritual and mental
stress, and make you feel good throughout the winter.

K U T U B İ L G İ S İ
B O X I N F O R M A T I O N
Aralık 2019 – Şubat 2020 çift kişi konaklamalarda
2 kal 1 öde fırsatıyla %40 indirim ve tek kişi
konaklamalarda %30 indirim
40% discount by the opportunity of stay for 2 nights,
and pay for 1 night for double accommodation,
and 30% discount in single accommodation in
December 2019 – February 2020
Garanti ve Akbank kredi kartlarında, The
LifeCo Bodrum’da yapılacak ödemelerde geçerli
vade farksız 3 ve 6 ay taksit imkanı
For Garanti and Akbank credit cards; the
opportunity of interest-free installment for 3 or 6
months, which shall apply to payments to be made
in The LifeCo Bodrum
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Tarladan sofraya anlayışıyla her daim organik ürünlere yer verdiği zengin açık büfesiyle lezzet tutkunu misafirlerini ağırlayan
Panora, gerçekleştirdiği brunchlar ile hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor.
Hosting its taste-lover guests with its rich open-buffet menu including organic products at all times with the concept of from farm
to table, Panora Restaurant appeals to the eyes and taste buds.
EN

TR

Urban Social konseptini otelcilik anlayışının merkezine
yerleştiren Akra, yeni yılda da duygu ve deneyimlere dayalı 5 kodundan dokunuş ve lezzet kodlarını misafirleriyle
buluşturmaya devam ediyor.
Tarladan sofraya anlayışıyla her daim organik ürünlere
yer verdiği zengin açık büfesiyle lezzet tutkunu misafirlerini ağırlayan Panora, haftanın her günü yemyeşil bahçesi
ve Bey Dağları’na bakan etkileyici manzarası eşliğinde
gerçekleştirdiği brunchlar ile hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor.

34

Shaping its hotel management approach around the Urban Social concept, Akra, as always, continues to bring
together its guests with the touch and taste codes based on 5 codes focusing on feelings and experiences in the
new year.
Hosting its taste-lover guests with its rich open-buffet
menu including organic products at all times with the concept of from farm to table, Panora Restaurant appeals to
the eyes and taste buds at the brunches accompanied by
amazing view of Bey Mountains and the yard that is green
every day of the week.
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Hafta sonunun en keyifli yemeği olan brunch, Akra’da
yalnızca açık büfe ile de sınırlı değil. Pazar kahvaltısı denildiğinde akla gelen ilk lezzet olan yumurta ve meyve
– sebze sularını Ala Carte menüden temin edebileceğinizi
de ayrıca belirtelim.

In Akra, the brunch, the most pleasant meal of the weekend, is not limited to the buffet. You can also order egg,
which is the first that comes to mind when it comes to
Sunday breakfast, and fruit-vegetable juices from Ala Carte menu.

Antalya’ya has Yenigün reçellerinin kullanıldığı Panora
Restoran’daki peynir çeşitleri ise Rani çiftliğinden özel
olarak getirilerek, misafirlerin beğenisine sunuluyor. Çeşitli lezzetlerin ikram edildiği Panora’da somon füme ve
sushi’nin dışında yöresinden getirilmesine özen gösterilen 20 çeşit peynir ve zeytinin yanı sıra bal, reçel ve salam
gibi her türlü lezzetler de rahatlıkla bulunabiliyor.

In Panora Restaurant, where Yenigun jams that are unique
to Antalya are served, the cheese varieties are supplied
from Rani farm and presented to the guests. You can find
any kind of food, including smoked salmon and sushi, 20
kinds of cheese, olive, honey, jam and ham, which are all
supplied locally.

Konukseverliği yaşam felsefesi olarak benimseyen Akra’da yapılan ekmekler ise yine misafirlerin bulunduğu
ortamda el yapımı olarak hazırlanarak, sıcak bir şekilde
servis ediliyor. Akra şeflerinin sihirli dokunuşlarla lezzet
kattığı birbirinden güzel ekmeklerin yanı sıra taze olarak
her gün üretilen 4 çeşit poğaça, sade ve çikolatalı kruvasan, danish çeşitleri, açma, muffin kek, kurabiye ve yöresel çörekler de yine ekmek köşesinde bulabileceğiniz
lezzetlerden yalnızca birkaçı.
Sağlığına ve formuna özen gösteren misafirlerini de
unutmayan Panora Restoran, Healthy Corner adını verdiği sağlık köşesinde detoks içecekleri ve sağlıklı yiyeceklerle birlikte toplam 20 çeşit ürün alternatifini de misafirlerinin beğenisine sunuyor.

In Akra, where the hospitality is embraced as a life philosophy, the bread is prepared hand-made directly in front
of the guests and served hot. 4 different buns, plain and
chocolate croissants, Danish varieties, savory bun, simit,
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 the chefs of Akra.
Panora Restaurant offers a total of 20 different product
alternatives for its guests, who would like to take good
care of their health and stay fit, with detox drinks and healthy foods in the health corner called Healthy Corner.
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Gastronomi alanında Türkiye’de düzenlenen en önemli etkinlikler arasında yerini alan 3. Uluslararası Meze Festivali, 18 Ekim’de
Akra’nın Beydağları ve Akdeniz manzaralı bahçesinde Ülkemizden ve dünyadan 16 seçkin mekanı bir araya getiren festival,
sunduğu 32 çeşit meze ile gastronomi meraklılarına unutulmaz bir gece yaşattı. Mekanlara ait seçilmiş lezzetlerin paylaşıldığı
festival, konuklardan tam not aldı.
The 3rd International Mezze Festival, among the most important events taking place in the field of gastronomy in Turkey, was
organized on October 18 at the garden of Akra offering the view of Bey Mountains and the Mediterranean Sea, and made the
gastronomy lovers enjoy an unforgettable night by bringing together 16 selected domestic and international restaurants and
offering 32 different types of mezze. Offering the selected and peculiar tastes of the participating restaurants, the festival got full
marks of the guests.
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Yüzyıllardır başta Akdeniz ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında küçük tabaklar etrafında insanları buluşturarak, onlara hem lezzeti hem de
dostluğu paylaştıran mezeler; bu yıl üçüncü kez Uluslararası Meze Festivali’nde katılımcılara unutulmaz bir
festival yaşattı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla Akra
Otel’in bahçesinde gerçekleşen festival, ülkemizden
ve dünyadan 16 seçkin mekana ait seçilmiş mezeleri
gastronomi meraklılarıyla buluşturarak, damaklarda unutulmayacak bir tat bıraktı. Gurmelerin ve lezzet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festival, yerli
ve yabancı katılımcılara 32 çeşit mezeyi tatma fırsatı
sundu. Uluslararası şeflerin yanı sıra hem Antalya’nın
hem de Türkiye’nin farklı illerinden önemli şefleri buluşturan festivalde konuklar, 16 lezzet durağı markanın usta şefleri tarafından hazırlanan mezelerle unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşadı.
Festivale Türkiye’yi temsilen yurt içinden geleneksel
tatları yeniliklerle biçimleyen 7 Mehmet’in yanı sıra
Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri,
Do&Co, Firuze, Hatay Sultan Sofrası, Kiss The Frog,
Lokanta Kru, OD Urla, Parkfora, Trilye ve Vonalı Celal
Restaurant katıldı. Yurtdışından festivale katılım gösteren lezzet durakları arasında ise Alexandra Restaurant, Alexis Restaurant, Farma Restaurant, Niazi’s ve
SLC yer aldı.

The participants enjoyed the unforgettable International Mezze Festival, which has been organized for the
third time this year, with the mezzes, which, for centuries, have been bringing the people together around
small plates across the world, especially in Mediterranean and the Middle East, and making them share both
the taste and friendship.
In the festival, organized at the garden of Akra with the
participation of Munir Karaloglu, Governor of Antalya,
the gastronomy lovers enjoyed the mezzes made by 16
selected domestic and international restaurants, which
all left an unforgettable taste in their mouths. Attracted a great deal of attention of the gourmets and taste
lovers, the festival offered domestic and foreign participants the opportunity to taste 32 kinds of mezzes.
The guests of the festival, which brought international
chefs together with the important chefs from both Antalya and various provinces of Turkey, enjoyed the unforgettable taste experience with the mezzes made by
master chefs of 16 taste-stop brands.
7 Mehmet, which has renewed traditional foods and
represented Turkey as a domestic restaurant, as well
as the students of Gastronomy Department of Akdeniz
University, Do & Co, Firuze, Hatay Sultan Sofrasi, Kiss
The Frog, Lokanta Kru, OD Urla, Parkfora, Trilye and Vonali Celal Restaurant attended the festival. Alexandra
Restaurant, Alexis Restaurant, Farma Restaurant, Niazi’s and SLC were among the taste-stops participating
in the festival from foreign countries.
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FESTİVALİN BU YILKİ SÜRPRİZİ
Festivalin bu yılki sürprizi ise 2019 Sca Türkiye Türk
Kahvesi (cezve) Şampiyonası’nda Türkiye 2.’liğini kazanan Barista Atilla Narin’in Krotontrop Kolomibya
Inga Aponte, Caferino, Caffe Vegnano Turkish Coffee
ve kendi adını taşıyan Atilla Narin isimli 4 özel kahve
harmanının tadımı oldu.
AKRA’DAN GELECEĞİN ŞEFLERİNE DESTEK
Eğitime ve gençlerin gelişimine önem veren Barut
Hotels Grubu, bu sene festivalde bir ilke imza atarak,
Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri
için festival alanında bir stant sağladı. Geleceğin şefleri olan genç yeteneklere, 2 gün boyunca birbirinden
önemli şeflerle bir araya gelme ve sektörü yakından
tanıma imkanı sundu.
ANTALYA’NIN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNİ DAHA
GENİŞ KİTLELERE DUYURMAK İSTİYORUZ
Düzenledikleri festivallerle Antalya’ya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade
eden Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat ise
“Açıldığı günden bu yana spor, sanat ve gastronomi
alanında birçok önemli organizasyona imzasını atan
Akra, 48 yıllık köklü geçmişe sahip Barut Otelleri’nin
ilk şehir otelidir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin
kültürüyle de her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin ilgisini çeken Antalya, gastronomi açısından da
görülmesi gereken yerlerden biridir.
Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu festival ile
Antalya’nın gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefledik. Akra Hotels olarak uluslararası etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz”
dedi.

FESTIVAL’S SURPRISE OF THIS YEAR
Festival’s surprise of this year was the tasting session
for the blend prepared by Atilla Narin, the Bartender
who became the runner-up of 2019 Sca Turkey Turkish
Coffee (cezve) Championship, by 4 special coffee types,
namely Krotontrop Colombia Inga Aponte, Caferino,
Caffe Vegnano Turkish Coffee and his self-titled coffee
“Atilla Narin”.
SUPPORT FROM AKRA TO THE CHEFS OF FUTURE
Barut Hotels Group, known for attaching importance
to education and development of the young persons,
provided a stand in the festival area for the students
of Akdeniz University. It offered the young talents, the
chefs of future, the opportunity to come together with
the most important chefs for 2 days, and get to know
the industry more closely.
WE WOULD LIKE TO INTRODUCE THE GASTRONOMIC RICHNESS OF ANTALYA TO LARGER MASSES.
Stating that they strive to fulfill their responsibilities
towards Antalya by the festivals they organize, Gokhan
Polat, the General Manager of Akra Hotels, added “Akra,
which held many important organizations in the field
of sports, arts and gastronomy since the day it was
opened, is the first urban hotel of Barut Hotels, which
has a deep-rooted history of 48 years. Antalya attracts
millions of domestic and international tourists every
year with its rich culture and natural beauties, and is
one of the must-see places in terms of gastronomy.
We aimed to introduce the gastronomic richness of Antalya to larger masses by this festival, which we held for
the third time this year. We, as Akra Hotels, will continue to hold international organizations.”
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Ülkemizden ve dünyadan 16 seçkin mekanı bir
araya getiren 3. Uluslararası Meze Festivali,
sunduğu 32 çeşit meze ile gastronomi meraklılarına unutulmaz bir gece yaşattıktan sonra
misafirlerini, Meze Festivali Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Meze Festivali
Düzenleme Kurulu Koordinatörü Tolga Atalay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Akra Talks
sohbetinde bir araya getirdi.

Bringing together 16 selected domestic and
international restaurants, the 3rd International Mezze Festival offered 32 different types of
mezze, and giving the gastronomy lovers an
unforgettable night, and brought the guests
together with Mehmet Yalcin, the President of
the Mezze Festival Organization Board, and
Tolga Atalay, the Coordinator of the Mezze
Festival Organization Board in Akra Talks.

Meze’nin Farsça’da tat anlamına gelen bir
sözcük olduğunu söyleyen Mehmet Yalçın,
“Meze bizde genellikle bir akşam sofrasında
küçük küçük tabaklarda masaya gelen iştah
açıcı lezzetler olarak değerlendiriliyor. Mezelerimiz çok zengin, son yıllarda yeni nesil aşçılarımızın farklı yorumlarıyla da bu çeşitlilik
arttı. Ama tabii şu var ki, mezelerde çok ekşi,
çok tuzlu, çok acı lezzetlere kaydığınızda akşamın tadı, keyfi azalıyor. Mezenin otantik
lezzeti kayboluyor. Mezeyi mümkün olduğu
kadar taze malzemeden ve ertesi güne kalmayacak şekilde küçük porsiyonlarda hazırlamak gerekiyor. Ana yemeklere yer bırakacak şekilde, eskilerin deyimiyle çatal ucuyla
mezeyi almak gerekiyor. Umarım bu kültürümüzü geliştirir ve yaşatırız” şeklinde konuştu.
Meze’nin Türkiye mutfağının tartışmasız en
zengin ürünlerinden biri olduğunu sözlerine
ekleyen Tolga Atalay ise “Sadece Türkiye’de
değil, İran’da da, Yunanistan’da da meze kültürü bulunmakta. Meze bana göre ritüeli olan
bir lezzet. Türkiye’deki meze çeşitliliği başka
hiçbir yerde yok. Bu başka yerde rastlanmayacak bir birikim. Tabii bunda ülkemizin hem
coğrafi koşullarının hem de biyolojik zenginliğinin etkisi bulunmakta” dedi.

Stating that the mezze means taste in Persian, Mehmet Yalcin added: “Mezzes are generally considered as appetizers that are served
on small plates on evening tables. Our mezzes
are so rich, and the diversity of mezzes has
increased by different interpretations of our
new generation chefs in recent years. However, very sour, very salty or very bitter flavors
in appetizers dampen the evening and lessen
the pleasure. The authentic flavor of the mezze disappears. The mezze needs to be prepared from fresh ingredients and in small portions as much as possible so that it does not
remain the next day. The mezze needs to leave
room for the main course, that is to say that
it needs to be served in small portions. I hope
that we will develop and maintain this culture”. Stating that the mezze is undisputedly one
of the richest products of Turkish cuisine, he
also added: “Not only Turkey, but also Iran and
Greece have the mezze culture. I think that the
mezze is a taste with a ritual. The diversity of
mezze exists nowhere other than Turkey. The
richness exists in no other country. For sure,
both geographical conditions and biological
richness of our country play an important role
in this respect. ”

“Meze Kültürü” üzerine keyifli bir sohbetin
gerçekleştirildiği etkinlik, dışarıdan katılıma
açık olarak gerçekleştirildi.

The event, where a pleasant conversation on
“Mezze Culture” was held, was also open to external participation.
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Akra, 2020’yi dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Yeşim Salkım’ın muhteşem sahne şovuyla karşıladı.
Akra welcomed 2020 by amazing performance of Yesim Salkim, who offered an unforgettable night to the audience.
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Antalya’nın en özel adreslerinden biri olan Akra, Yeşim Salkım’ın eşsiz performansı eşliğinde 2020 yılına
“Merhaba” dedi.

Akra, one of the most special spots of Antalya, “Welcomed” 2020 by the unmatched performance of Yesim
Salkim.

Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Yeşim Salkım, sahnede şarkılarını müzikseverler ile hep birlikte
söyledi. Akra, gala da Antalya başta olmak üzere çevre iller ve yeni yıl tatilini uzatan İstanbul gibi büyük
şehirlerden gelen misafirleri ağırladı.

Yesim Salkim sang her songs on the stage together with
the music lovers and offered an unforgettable night to
the audience. Akra hosted its guests coming from Antalya and nearby cities, as well as those who came from
big cities such as Istanbul and extended their new year
holiday.

Eğlenceli sahnesi ve esprileri ile Akra misafirlerine
unutulmaz bir gece yaşatan Yeşim Salkım, yeni yılın
sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Yesim Salkim offered an unforgettable night to the guests of Akra with her amusing performance and jokes,
and wished the New Year to bring health and peace.
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Urban Social Konsept’e göre dizayn edilen Akra’nın şehir
ve deniz manzaralı “Deluxe” odalarında siz de farklı bir
konaklama deneyimi yaşayarak, tatilinizi eşsiz bir anıya
dönüştürmeye hazır mısınız?
Misafirlerinin rahatlığı ve konforu için bütün detayları en
ince ayrıntısına kadar düşünen Akra, dinamik bir şehirlinin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiği Deluxe odalarında misafirlerine unutamayacakları bir konaklama deneyimi yaşatıyor.
30 m2 kullanım alanına sahip şehir ve deniz manzaralı
“Deluxe” odalarında uydu TV’nin yanısıra, çalışma masası, Wi-Fi, saç kurutma makinesi, bornoz, terlik, dizüstü
bilgisayarlara uyumlu kasa, yastık menüsü, mini bar, su
ısıtıcısı ve çay & kahve seti de ayrıca yer alıyor.
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Are you ready to have a completely different accommodation experience, and turn your holiday into a unique memory at “Deluxe” rooms with city and sea view, designed in
parallel with the Urban Social Concept, at Akra?
Considering each and every detail to provide a cozy and
comfortable environment for its guests, Akra offers its guests an unforgettable accommodation experience at its
Deluxe rooms designed in line with the needs of a dynamic
urban person.
Having an area of use of 30 m2, “Deluxe” rooms with city
and sea view include satellite TV, worktable, free Wi-Fi
connection, hair dryer, bathrobe, slippers, a case compatible with notebooks, pillow menu, mini bar, water heater
and tea & coffee set.
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Günümüzde siyasetten sanata, spordan edebiyata aklınıza gelebilecek her alanda ün yapmış insanların çoğu
astroloğuna danışmadan evden bile çıkmıyor. Kimi defilesinin, kimiyse düğününün tarihini yıldızlara göre
belirliyor. Astrolojiden destek alıp aşk hayatını yönetenler ise çoğunlukta…
Einstein’in bile “Astroloji, kendi içerisinde aydınlatıcı
bilgiler içeren bir bilimdir. Bana birçok şey öğretti, ona
çok şey borçluyum” diyerek olaya son noktayı koyduğu
bu bilim dalıyla ilgili tüm detayları, ülkemizde astroloji
denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan astrolog
Didem Şarman’dan dinledik.
Muhteşem bir astroloji yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, sizleri satırların arasında keyif alacağınız bir yolculuğa davet ediyoruz.
DİDEM ŞARMAN ÖNCELİKLE KİMDİR?
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunum. Aynı zamanda da eski Milli Yelken sporcusuyum. 2010 yılında aldığım Reiki, Deeksha, Yaşam
Koçluğu, Esmalar, NLP, EFT ve Access Bars gibi uygulamaların eğitmenliğini yaptıktan sonra 2012 yılında
kurmuş olduğum Didem Şarman Eğitim ve Danışmanlık Şirketimde ise halen kişilere ve şirketlere yönelik
danışmanlık, eğitim ve seminerler vermekteyim. www.
didemsarman.com üzerinden de çalışmalarıma devam
ediyorum. 2019 Ocak ayından itibaren de kendi yetiştirdiğim öğrenci ve meslektaşlarımla beraber www.
gokyuzunesor.com ve @gokyuzunesor sosyal medya
hesaplarında da danışmanlık hizmeti vererek, astroloji
bilgilerini paylaşmaktayız.
BURÇLARIN VE GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİNİN ARKASINDA YATAN MİTOSLAR GÜN YÜZÜNE NASIL ÇIKIYOR? BUNLARIN PSİKOLOJİK AÇILIMLARI NELERDİR?
Öncelikle bunu en güzel şekilde ifade eden kişi Carl
Gustav Jung’tur. Psikolojik yapılanmanın, yaşamsal
dürtülerin ve toplumsal davranış kalıplarının temeli;
kolektif bilinçdışı ve arketip kavramlarıyla özdeşleştirilmektedir. Bu doğrultuda burçlar arketiplerdir ve bu
arketipler de kolektif bilinçdışımızda yer almaktadır.
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Today, many of the people, who have built a reputation
in any field you can think of, from politics to art, from
sports to literature, don’t even step out of the house
without guidance of their astrologers. They determine
the date of their fashion shows or the wedding day according to the stars. The number of those who guide
their love lives by getting astrological support is also
high…
Astrologer Didem Sarman, one of the first names that
comes to mind when it comes to astrology in our country, told us all of the details about this science, which
Einstein had the last word by saying “Astrology is a
science in itself and contains an illuminating body of
knowledge. It taught me many things and I am greatly
indebted to it”.
If you are ready, we invite you to a gorgeous journey,
where you will enjoy each line.
FIRST OF ALL, TELL US ABOUT DİDEM SARMAN.
I graduated from the Department of Physical Education
Teacher of Ege University. I am also a former National
Sailing athlete. After serving as a trainer in Reiki, Deeksha, Life Coaching, Esmalar, NLP, EFT and Access Bars
for which I received training in 2010, I established Didem
Sarman Egitim ve Danismanlık Sirketi (Training and Consultancy Company) in 2012, and I currently offer consultancy and training services and give seminars for individuals and companies. I also work via www.didemsarman.
com. We, together with the students I trained and my
colleagues, have been offering consultancy services and
sharing astrological information via www.gokyuzunesor.
com and the social media account @gokyuzunesor.
HOW DO THE MYTHS LYING BEHIND THE CHARACTERISTICS OF THE ZODIAC SIGNS AND PLANETS
SHOW UP? HOW WOULD YOU DEFINE THEM IN PSYCHOLOGICAL TERMS?
First of all, it is Carl Gustav Jung, who expressed it in
the best way. The basis of psychological structuring, vital impulses and social behavior patterns are identified
with the collective unconscious and archetypal concepts. Accordingly, the zodiac signs are archetypes, and
these archetypes exist in our collective unconscious.
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“Zor vakalarda tamamen farklı bir açıdan daha derinlemesine bir bakış yakalayabilmek için genellikle bir
horoskop çıkartırım. Şunu söylemeliyim ki astrolojik
verilerin, onlar olmasa anlamayacağım bazı noktalara
ışık tuttuğunu gördüm” diyen de yine psikolojinin en
önemli isimlerinden biri olan Jung’tur.

Jung, one of the most important figures in psychology,
also stated that “I usually generate a horoscope to take
a deeper look through a totally different aspect in difficult cases. I have to say that astrological data sheds
light on some points, which I wouldn’t understand without these data”.

1954’te Fransız Dergisi’ne verdiği bir röportajda “Çok
iyi tanımlanmış psikolojik bir durumun benzer bir astrolojik konfigürasyonla aynı anda birlikte görüleceğinden emin olabilirsiniz. Astroloji, psikolojinin ana
konusu olan kolektif bilinçdışını sembolize eden konfigürasyonlarla doludur. “Gezegenler, bilinçdışı güçlerin
sembolleridir.”

In an interview he gave for a French Magazine in 1954, he
said “You can be sure that a well-defined psychological
condition can be observed simultaneously with a similar
astrological configuration. Astrology is full of configurations that symbolize the collective unconscious, which
is the core of psychology. “The planets are symbols of
unconscious forces.”

BURÇLARLA İLİNTİLİ ARKETİPLER KİŞİLERİN HAYATINA NASIL TEZAHÜR EDER VE HARİTALARIMIZ BU
ANLAMDA NASIL BİR YOL GÖSTERİCİDİR?
Astroloji, sembolizm dilini kullanarak insan ruhunda
bilinçli ve anlamlı bir açılım yaratır. Kişi haritasındaki
sembolikleri okuyarak ve onların hangi alana dokunduğunu anlayarak, kişilik özelliklerini geliştirebilir.

HOW DO THE ARCHETYPES ASSOCIATED WITH THE
ZODIAC SIGNS REFLECT IN THE LIVES OF INDIVIDUALS AND HOW DO OUR HOROSCOPES GUIDE IN THIS
SENSE?
Astrology brings a conscious and meaningful expansion
in the soul by the use of symbolism language. One can
improve his/her personality characteristics by reading
the symbols on the horoscope and finding out which areas they act on.

GÜNEŞ, YÜKSELEN VE AY BURCU… PEKİ SİZCE HANGİSİNİ OKUMALIYIZ?
Kişinin bir burca mensup olması doğrudan bir şeyi ifade etmiyor. Çünkü doğum haritasında 12 burç var ve 12
burç da hayatımızda farklı alanlarda kullanılıyor. Mars
sizin eylemlerinizi nasıl yaptığınızı anlatırken, Venüs
evliliğinizi, Jüpiter ise kazançlar ve inançlarınızı anlatıyor. Ancak yine de basitçe astroloji ile ilgili bilgi
okumak isteyen biri, Astrologların yorumlarını Yükselen Burç’a göre çıkartmalarından dolayı kendi yükselen
burçlarını da okumaları gerekmektedir.
HAVANIN DURUMU BİLE PEK ÇOK KİŞİ DE FARKLI HİSLERE YOL AÇABİLİYORKEN BU ANLAMDA BURÇLAR
GERÇEKLERİ NE KADAR YANSITMAKTADIR?
Kişilik ve karakter tanımlama, yetenek belirleme ve kişinin doğru hedeflere yönelmesi konularında haritalar,
her zaman çok başarılı sonuçlar vermektedir. Gelecek
öngörülerinde ise sapma payları artı/eksi yirmişer gün
kadar olsa da, söylediğimiz şeylerin kesinlik kazanması
için danışanı çok iyi anlamalı ve onunla ilgili bilgilere
günler önceden ulaşarak, sadece haritasına değil, kişilik yapısına da çalışmalıyız ki ilişkilerle ilgili bir öngörü yaptığımızda örneğin erkeklerden nefret etme
aşamasına gelmiş bir kadına, bir ay içinde evleneceksin öngörüsü yapmanın hatalı ve boşa bir öngörü olduğunu bilelim. Ancak kişilerin psikolojisi ve yaşamsal
dinamiklerini doğru anladıkça, gelişim süreçleri ve bu
süreçlerdeki etkilere verecekleri tepkileri yorumlayarak
daha doğru ve kesin sonuçlara ulaşabiliriz. Tek başına
astroloji haritasına bakmak bize hiçbir konuda kesin fikir vermez.

THE SUN SIGN, ASCENDANT SIGN AND MOON SIGN…
WHICH ONE SHOULD WE READ?
The zodiac sign of a person does not express anything
by itself. Because there are 12 zodiac signs in the birth
chart, and these 12 zodiac signs have different roles in
our lives. Mars indicates how you initiate actions, while
Venus tells about your marriage and Jupiter tells about
your gains and beliefs. However, for a simple astrological reading, the ascendant signs should also be read
since the Astrologers make predictions according to Ascendant Signs.
HOW MUCH DO THE SIGNS REFLECT THE TRUTH
WHILE EVEN THE WEATHER CONDITIONS EVOKE
DIFFERENT FEELINGS IN MANY PEOPLE?
Horoscopes always give successful results in personality and character identification, as well as directing the
individuals towards the right goals. Even if there exists
a deviation of plus/minus twenty days in the predictions on future, we should well understand the client,
obtain the relevant data about him/her long before, and
work not just on the horoscope, but also the personality
structure so that our predictions are accurate, and that
we do not make any wrong and meaningless predictions
such as telling a woman, who has reached a point where
she hates men, that she is going to marry within a few
months. However, when we understand the psychology
and vital dynamics of the individuals correctly, we can
get more correct and accurate results by interpreting
the development processes and their responds to the
impacts in these processes. The horoscope itself does
not provide us any insights.
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ASTROLOJİK HARİTALAR NE KADAR KESİN SONUÇ
VERİR?
Herkesin doğduğu gün, doğduğu yer ve doğduğu bir
saat vardır. Astroloji zamana olduğu kadar coğrafyaya
da önem verir. O enlem ve boylamda, o zamanlamada
ve o koşullara ait gökyüzü konumlanmalarında kişiye
özel bir harita çıkar. Buna kişinin doğum haritası denilmektedir. Bu harita aracılığıyla genetik hastalıklar,
kişinin yönelmesi gereken yetenek alanları, maddi ve
manevi kazanım alanları, yakın çevre, iş çevresi, özel
yaşamı veaile ilişkilerinde geliştirmesi gereken karakter özellikleri ve halihazırda iyi olduğu, kendini geliştirerek daha da iyi olabileceği ilişki alanları, yaşamda
hangi yöne daha fazla ağırlık vermesi gerektiği, okul
hayatı, kariyeri ya da yatırımlarını nereye yapması gerektiğine kadar son derece detaylı bilgilere ulaşırız.
DOĞUM HARİTASI TAM OLARAK NEDİR? BU ANLAMDA ALINAN DANIŞMANLIĞIN AMACI NE OLMAKTADIR?
Benim için danışmanlığın amacı; kişinin önce kendini
fark etmesi, cevapları dışarıda değil içeride bulmaya
yönelmesini sağlamaktır. Kendini daha iyi anlaması,
ilişkilerini, yeteneklerini ve hayat amacını daha iyi yorumlayarak, daha bilinçli ve ruhsal açıdan güçlü şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Tabii ki danışmanlık,
önündeki zamanın iyi ve nispeten daha zor zamanlarını bilen kişinin, buna göre zamanı etkili kullanmasını
sağlayarak, gereken zamanlarda önlem alıp, gereken
zamanlarda da daha etkili kariyer atakları veya ilişkisel kazanımlar yaşamasına olanak verdiği sürece, en
önemlisi de danışan kişi, danışmana bağımlı olmadığı
sürece başarılıdır. Çünkü Türkiye’de insanların zayıflıklarını ve acılı dönemlerini kullanarak kendine maddi ve
manevi bağımlı insanlar yaratıp, bu işi farklı anlamda
kullanan insanlar da var.
2020’DE KESİNLİKLE YAPMAYIN DEDİĞİNİZ NELER
VAR?
2020 için genel bilgi verirsem eğer kesinlikle 11 Mayıs –
26 Haziran 2020 arasında evlenme planı yapmamanızı
öneririm. Bu zaman aralığında yatırımlarınızı planlamayın ve riskli parasal işleri bu dönemde gerçekleştirmeyin. 8 Eylül – 15 Kasım 2020 aralığında ise kariyer
anlamında yeni fırsatları değerlendireyim derken, elinizdekinden olmamak için radikal iş değişimlerini bu
aralığa denk getirmemeyi tercih edin.
ASTROLOJİ ÜZERİNE SİZDEN EĞİTİM ALMAK İSTEYENLERLE BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORSUNUZ?
EĞİTİMLER NE KADAR SÜRÜYOR?
Online ve yüzyüze eğitimler veriyorum. Astroloji eğitimleri uzun süreli sabır, çalışma ve emek isteyen süreçleri kapsar. Üstelik öğrencinin eğitime ait ödediği
ücrete istinaden faturasını alması, eğitim sözleşmesi
yaparak hem maddi hem de manevi, güvenli bir ortamda eğitime devam etmesini daha sağlıklı ve ciddi buluyorum. Temel seviyede 24, orta seviyede 24 ve ileri
seviyede uzmanlaşma dersleri dahil 40 ders vererek
toplamda 90 ders ve Astroloji eğitimini tamamlıyor ve
öğrencilere her dönem sonu yaptığım sınav ile sertifikalarını veriyorum.
Astroloji eğitiminin bir insana katabileceği o kadar çok
şey var ki; örneğin genel kültürünüz artar. İnsanları yargılamamayı ve hataları, olumlu/olumsuz yönleri ile olduğu gibi kabul etmeyi, onlar için en iyi çözüm önerileri
sunabilmeyi öğretir. Kendinizi, davranış ve tavırlarınızı,
yaşam yolunuzu, ilişkiler ve iş hayatınızdaki avantaj ve
dezavantajlarınızı öğrenmenizi sağlar.
Kendinizi bilinçli şekilde geliştirmeye imkan sağlar. Tarih, coğrafya, matematik, sosyoloji, sanat dalları, psikoloji ve siyasetle ilgilenmenizi sağlar. Birçok hatalı
astroloji uygulaması ile doğru astroloji kullanımı arasındaki farkları öğretir.
Tevazu ve bilgeliğinizi geliştirerek, sakinleştirir. Uzun
zaman içinde insanlar, evren ve tabiat ile bütünlük algınızı geliştirir. Sevdikleriniz, aileniz, arkadaşlarınız
ve kendi haritalarınızı yorumlama becerisi kazanmanızı sağlar. Beyin jimnastiği yapmanızı destekleyerek,
unutkanlıkların önüne geçer. Yaşam boyu devam eden
öğrenme süresini destekleyerek, kendinizi geliştirme
arzunuzu pekiştirir. Uzun vadede profesyonelleşmenizi
ve ileride meslek olarak uygulayabilmenizi sağlar.
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HOW ACCURATE ARE THE ASTROLOGICAL HOROSCOPES?
There is a day, place and time of birth for everyone. Astrology attaches importance not only to time, but also
the geography. The personalized chart is shaped in that
latitude and longitude, at that time and in the sky-positioning under those conditions. This is called a horoscope (birth chart). This chart helps us to obtain greatly-detailed information about the individual, including
the genetic diseases, the skills that he/she needs to direct himself/herself towards, the areas of financial and
moral gains, his/her characteristics that he/she needs
to improve in relationships with close people, coworkers
and family and in affairs, the relationship areas which
he/she is currently good at, but which can be better if
he/she improves himself/herself, the aspects of life that
he/she needs to focus on more, the school life, career or
the areas of investment.
WHAT DOES BIRTH CHART MEAN EXACTLY? WHAT IS
THE PURPOSE OF RECEIVING CONSULTANCY SERVICE IN THIS SENSE?
For me, the purpose of receiving consultancy is to make
the individual to recognize himself/herself, and to direct
him/her to find the answers inside, not outside. When
he/she understands himself/herself better, he/she will
interpret his/her relationships, abilities and purpose of
life in a better manner, and act more consciously and
in a spiritually stronger manner. For sure, a successful
consultancy service is possible only as long as it allows
the individual, who knows about the good and relatively harder times in the upcoming future, to use the time
effectively in this respect, take measures, make more
effective strides in career or relational gains when needed, and most importantly, as long as the client seeking
for consultancy is not dependent on the consultant.
Because there exists some people in Turkey, who take
advantage of the weakness and hard times of individuals and make them financially and morally dependent
to them.
WHAT DO YOU RECOMMEND STRICTLY NOT TO DO IN
2020?
As general information for 2020, I recommend you not to
make marriage plans within May 11 – June 26, 2020. Do
not make plans for any investments or take risky financial initiatives within this period of time. While considering new opportunities in terms of career In September 8
– November 15, 2020, try to avoid radical job changes in
order to avoid losing what you already have.
HOW DO YOU SHARE YOUR KNOWLEDGE WITH
THOSE WHO WANT TO RECEIVE TRAINING ON ASTROLOGY FROM YOU? HOW LONG DO THE TRAININGS LAST?
The trainings are online and face-to-face. Astrology
training involves processes that require long-term patience, practice and labor. Furthermore, I think it is better and important that the trainees take the invoice for
the fees paid for the training, and continue the training
in a financially and morally secure environment. The astrology training includes 24 courses in the basic level,
24 courses in the mid level and 40 courses, including
the specialization courses, in the advanced level, which
make a total of 90 courses, and the trainees are granted
with certificates following the tests made at the end of
each semester.
There are so many things that astrology training can
offer to individuals; for example, you can have a higher
level of general knowledge. It teaches not to judge others and accept the mistakes as what they are, regardless of the positive/negative aspects, and to offer the
best solutions for them. It makes you to get familiar with
yourself, your behaviors and attitudes, your way of life,
your advantages and disadvantages in your relationships and business life.
It allows you to develop yourself consciously. It allows
you to be interested in history, geography, mathematics, sociology, art, psychology and politics. It teaches the
differences between many wrong astrology practices
and proper use of astrology.
It makes you become more modest, wiser and calmer. In
the long term, your sense of integrity with the people,
universe and nature is improved. It allows you to be able
to interpret the horoscopes of your loved ones, family
and friends, as well as yours. It helps you to perform
brain exercise and prevents forgetfulness. It supports
lifelong learning and reinforces your desire to improve
yourself. In the long term, it makes you to become a professional and perform it as a profession in the future.
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Çocuklukta atılan sağlıklı ve aktif hayatın temeli, yetişkinlikteki yaşam kalitesinin de ön şartıdır. Yenilikçiliği benimsemiş
eğitmenleri ile adından sıkça bahsettiren Akra Fit, çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için
4 Aralık 2019’da Çocuk Egzersiz programının startını verdi.
Founding the basis of a healthy and active life in childhood is also a prerequisite for the life quality in adulthood. Akra Fit, making
an indelible impression by its trainers, who adopt innovativeness, started the Children’s Exercise program on December 4, 2019 to
help improvement of mental and physical skills of children.
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Günümüz teknolojisinin insanoğlunun bedensel hareketlerini her geçen gün daha bir kısıtladığı günümüzde küçük
bedenlerin fırsat bulundukça egzersiz yapmaya yönlendirilmesi, o bedenlerin ileriki yaşlarda daha kuvvetli ve
sağlıklı olmasını sağlar.
Fiziksel aktivitenin zihinsel gelişime ve öğrenmeye olan
etkisi özellikle son yıllarda yapılan araştırmalardan sonra
daha bir açıklık kazanmıştır. Öyle ki koordinasyonu gerektiren kas aktiviteleri, bireylerde sinir hücrelerinin büyümesini sağladığı gibi sinir bağlantılarının da miktarını
arttırmaya yardımcı olur.
Çocuklukla atılan sağlıklı ve aktif hayatın temelinin yetişkinlikteki yaşam kalitesinin ön şartı olduğunu söyleyen
Akra Fit Müdürü Nasip Bayer, Çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için 4
Aralık 2019 itibariyle Çocuk Egzersiz programlarına başladıklarını belirtti.
Çocuk egzersiz programı hakkında bilgi veren Nasip Bayer; “Çocuklarınız; oyun, ritim çalışmaları ve müzikle birlikte fiziksel olarak güçlenirken aynı zamanda zihinsel
becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklar. Dolayısıyla
çocuklar ders süresince referans yapmayı, kol ve ayak
pozisyonlarını point tutarak adım atmayı ve sırtlarını düz
tutmayı da öğrenmiş olacaklar” açıklamasında bulundu.
Siz de çocuklarınızı Akra Fit’in deneyimli hocaları eşliğinde yapılacak egzersiz programıyla geleceğe daha sağlıklı
bireyler olarak yetiştirmeye hazır mısınız?

As today’s technology restricts the physical activity of people more and more with each passing day, encouraging
children to exercise whenever possible today will allow
them to be stronger and healthier in the future.
The impact of physical activity on mental development
and learning has become clearer especially after recent
studies. The muscle activities, which require coordination, ensure growth of nerve cells, and help to increase the
number of nerve connections.
Nasip Bayer, Akra Fit Manager, stated that founding the
basis of a healthy and active life in childhood is also a prerequisite for the life quality in adulthood, and that they
started the Children’s Exercise program on December 4,
2019 to help improvement of mental and physical skills of
children.
Nasip Bayer gave information about the children’s exercise
program, and added; “Your children will have the opportunity to develop their mental skills while getting physical
strength through games, rhythm practices and music. So,
the children will learn how to drop a curtsy, to walk by keeping their arms and feet pointed, and to keep their backs
straight.”
Are you ready to raise your children as healthier individuals
of the future through the exercise program to be implemented by the experienced trainers of Akra Fit?
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türk bisikletinin ve
Antalya şehrinin marka organizasyonlarından biri haline gelen Tour of Antalya powered by AKRA’nın, 20 – 23
Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bu yıl üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanan dev organizasyon, UCI klasmanında bir basamak yükselerek 2.1
kategorisindeki yarışlar arasında yerini aldı.

The UCI (Union Cycliste Internationale) announced that
the Tour of Antalya powered by AKRA, which has become one of the brand organizations of Turkish cycling
world and Antalya, will be held on February 20 – 23,
2020. Preparing to celebrate its third anniversary this
year, the big organization has climbed one step higher
in UCI classification, and ranked in the class 2.1 races.

İkinci yılında 21 ülke 28 takımdan 168 sporcunun yer aldığı organizasyon, klasmanda bir basamak yükselerek
Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et
des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez
Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri oldu.

In its second year, the organization, which was participated by 168 athletes from 28 teams from 21 countries,
became one of the world-famous UCI 2.1 races such as
Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et
des Maritimes and Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo.

8&,

THE AKRA MAGAZINE


TR

EN

ARTIK WORLD TOUR TAKIMLARI DA TOUR OF ANTALYA’YA KATILABİLECEK

WORLD TOUR TEAMS CAN NOW PARTICIPATE IN THE
TOUR OF ANTALYA

Tour of Antalya Powered by AKRA’nın UCI 2.1 kategorisine yükselmesi, bisiklet sporunun en üst seviyesinde
yer alan, milyonlarca sporsever tarafından ilgiyle takip
edilen World Tour takımlarının da bu organizasyona dahil olabileceği anlamına geliyor. Böylece Tour of Antalya
Powered by AKRA her yıl değerine değer katmaya devam
ediyor.

The rise of the Tour of Antalya Powered by AKRA to the
class 2.1 of UCI means that World Tour teams, which are
at the top level in cycling and followed with great attention by millions of sports fans, can also participate in this
event. Thus, the Tour of Antalya Powered by AKRA continues to create a further value to itself every year.
Antalya will once more host the “Pedallarin Efendileri” (Master of Pedals) on February 20-23, 2020, with the
Tour of Antalya powered AKRA 2020 to be sponsored by
Corendon Airlines and Diana Travel.

Antalya, Corendon Airlines ve Diana Travel’ın da sponsorluk desteği vereceği Tour of Antalya powered bu AKRA
2020 ile birlikte 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında bir
kez daha “Pedalların Efendileri”ne ev sahipliği yapacak.

In addition, in the third year of the AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, which will be held on the
closing day of the Tour of Antalya, amateur cyclists will
once again ride on the same racecourse with professional
cyclists.

Ayrıca Tour of Antalya’nın kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum
da üçüncü yılında, amatör bisikletçilerin bir kez daha profesyonel sporcular ile aynı parkuru kat etmesini sağlayacak.
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Günümüz teknolojisinin insanoğlunun bedensel hareketlerini her geçen gün daha bir kısıtladığı günümüzde küçük
bedenlerin fırsat bulundukça egzersiz yapmaya yönlendirilmesi, o bedenlerin ileriki yaşlarda daha kuvvetli ve
sağlıklı olmasını sağlar.
Fiziksel aktivitenin zihinsel gelişime ve öğrenmeye olan
etkisi özellikle son yıllarda yapılan araştırmalardan sonra
daha bir açıklık kazanmıştır. Öyle ki koordinasyonu gerektiren kas aktiviteleri, bireylerde sinir hücrelerinin büyümesini sağladığı gibi sinir bağlantılarının da miktarını
arttırmaya yardımcı olur.
Çocuklukla atılan sağlıklı ve aktif hayatın temelinin yetişkinlikteki yaşam kalitesinin ön şartı olduğunu söyleyen
Akra Fit Müdürü Nasip Bayer, Çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için 4
Aralık 2019 itibariyle Çocuk Egzersiz programlarına başladıklarını belirtti.
Çocuk egzersiz programı hakkında bilgi veren Nasip Bayer; “Çocuklarınız; oyun, ritim çalışmaları ve müzikle birlikte fiziksel olarak güçlenirken aynı zamanda zihinsel
becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklar. Dolayısıyla
çocuklar ders süresince referans yapmayı, kol ve ayak
pozisyonlarını point tutarak adım atmayı ve sırtlarını düz
tutmayı da öğrenmiş olacaklar” açıklamasında bulundu.
Siz de çocuklarınızı Akra Fit’in deneyimli hocaları eşliğinde yapılacak egzersiz programıyla geleceğe daha sağlıklı
bireyler olarak yetiştirmeye hazır mısınız?

As today’s technology restricts the physical activity of people more and more with each passing day, encouraging
children to exercise whenever possible today will allow
them to be stronger and healthier in the future.
The impact of physical activity on mental development
and learning has become clearer especially after recent
studies. The muscle activities, which require coordination, ensure growth of nerve cells, and help to increase the
number of nerve connections.
Nasip Bayer, Akra Fit Manager, stated that founding the
basis of a healthy and active life in childhood is also a prerequisite for the life quality in adulthood, and that they
started the Children’s Exercise program on December 4,
2019 to help improvement of mental and physical skills of
children.
Nasip Bayer gave information about the children’s exercise
program, and added; “Your children will have the opportunity to develop their mental skills while getting physical
strength through games, rhythm practices and music. So,
the children will learn how to drop a curtsy, to walk by keeping their arms and feet pointed, and to keep their backs
straight.”
Are you ready to raise your children as healthier individuals
of the future through the exercise program to be implemented by the experienced trainers of Akra Fit?
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ForFun, strateji oyunu LaserTag ile kendine güvenen gençleri kıran kırana geçecek bir mücadeleye davet ediyor.
ForFun invites self-confident young persons to a pitched battle with the strategy game “Laser Tag”

TR

EN

Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden
biri olan ForFun; teknolojinin limitlerini zorlamaya devam ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bu eğlence dolu mekanda,
her yaşa uygun birçok aktivite ve birbirinden
keyifli oyunlar bulmanız da çabası…
AKRA V’nin altında yer alan ForFun, strateji
oyunu LaserTag ile de kendine güvenen gençleri kıran kırana geçecek bir mücadeleye davet ediyor. Özel olarak tasarlanan LaserTag
oyun alanında; üzerlerine teknolojik kostüm
giyerek, lazer ışığı gönderen oyuncular, rakiplerini göğüs bölgesindeki lazer algılayıcıdan vurmaya çalışıyor.
Mor ışık altında özel dekorlar eşliğinde oynanan bu oyunun 7 yaş ve üzerindeki herkese hitap ettiğini de ayrıca belirtelim. Strateji
oyunları konusunda kendinize güveniyorsanız ForFun’da eğlence dolu saatler sizi bekliyor, bizden söylemesi…
50

ForFun, one of the biggest amusement centers in Antalya, continues to push the limits of
technology. Here you will not only lose track
of time but also find many different joyous
games, appropriate for people of all ages.
Located under AKRA V, ForFun invites
self-confident young persons to a pitched
battle with the strategy game “Laser Tag”. In
specially designed LaserTag playground, the
players wear technological costumes, and
send laser light to hit the players of the opponent team from the laser sensor found on
chest.
Let us tell you that this game, played in a specially-decorated environment under purple
lights, is appropriate for everyone aged 7 and
above. If you think you are good in strategy
games, then you will have fun-filled time at
ForFun…
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Antalya Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ), 15 – 18 Ocak
tarihlerinde 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama
Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ve 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na (Food Product) bir
kez daha ev sahipliği yapacak. 31. Hotel Equipment ve 27.
Food PRoduct; 560’ın üzerinde katılımcıyı, 4 bin 500’den
fazla markayı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında 55’in üzerinde ülkeden 60 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiye
bir araya getirecek.

Antalya Fair and Congress Center (ANFAS) will host once
again the 31st International Accommodation and Hospitality
Equipment Trade Fair (Hotel Equipment) and the 27th International Food and Beverage Trade Fair (Food Product) on January 15-18. 31st Hotel Equipment and 27th Food Product Trade
Fairs will bring more than 560 participants and 4.500 brands
together with over 60 thousand professional visitors from 81
provinces in Turkey and more than 55 countries.
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TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen BOAT Show ve
Kamp Karavan Fuarı, 18 – 22 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ)
EXPO Center’da gerçekleştirilecek. ANFAŞ Antalya EXPO
Center’da 18 Mart’ta kapılarını deniz tutkunlarına açacak
olan fuar, 4 gün boyunca 10.30 – 20.00 saatleri arasında
gezilebilecek.

BOAT Show and Camp&Caravan Exhibition, organized by
TUYAP Fair Organization, will be held on March 18-22, 2020 at
Antalya Fuarcilik Isletme ve Yatirim A.S. (ANFAS) EXPO Center. To be opened on March 18 for sea enthusiasts, the exhibition can be visited between 10.30 - 20.00 for 4 days.
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M O S T P O W E R F U L M A S S - P R O D U C T I O N
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Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari
812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor.
The hardtop roof of Ferrari 812 GTS, which will take its place among the fastest models in
the class of roadster sports cars, opens in only 14 seconds up to 45 km/h.
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Ferrari, 812 Superfast’ın üstü açılabilen
versiyonu 812 GTS’i tanıttı. 800 HP güç ve
718 Nm tork üreten V12 motoruyla, tıpkı
öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT tavanını sunuyor. 340
km/s’lik maksimum hıza sahip olan Ferrari
812 GTS, 0 - 100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0 – 200 km/s hızlanmasını ise
sadece 8.3 saniyede tamamlıyor.

Ferrari introduced 812 GTS, the roadster
version 812 Superfast. 812 GTS, redefining
the standards of performance just like its
predecessors with a V12 engine that produces 800 HP and 718 Nm of torque, offers
the handiest RHT roof in its class. With a
maximum speed of 340 km/h, Ferrari 812
GTS accelerates from 0 - 100 km/h in less
than 3 seconds and from 0 - 200 km/h in
only 8.3 seconds.

Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en
hızlı modelleri arasında yerini alacak olan
Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar
açılıyor.

The hardtop roof of Ferrari 812 GTS, which
will take its place among the fastest models
in the class of roadster sports cars, opens in
only 14 seconds up to 45 km/h.

Tavan sistem kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgar kesici görevini üstlenerek motorun
sesini kısabiliyor. Arka cam açık bırakıldığında ise kullanıcılar V12 motorun benzersiz senfonisinin keyfini çıkarıyor.

While the roof system does not narrow the
living space in the cabin, the electric rear
window serves as a wind breaker and can
reduce the noise of the engine. When the
rear window is open, the users enjoy the
unique symphony of the V12 engine.

F1 MOTORLARINDAN İLHAM ALINDI
Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü
ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan
812 Superfast’ın üstü açık versiyonu olan
812 GTS, çıkış noktası olan 812 Superfast’ın benzersiz teknik özellikleri ve üstün
performansını sürdürüyor.

INSPIRED BY F1 ENGINES
The 812 GTS, the roadster version of 812 Superfast that stands out as the most powerful and fastest mass-production car in
the history of Ferrari, maintains the unique
technical features and superior performance of the 812 Superfast, the starting
point.

Ferrari 812 GTS’in çift kavramalı şanzımanı
ise daha kısa vites değiştirme süreleri için
optimize edilen ve gaz tepkisini daha da
keskinleştiren özel vites oranlarına sahip.
812 GTS’in gücünü kusursuz şekilde yere
aktarmak ve kontrol edebilmek için EPS
(Elektrik Destekli Direksiyon), 5’inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi)
ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel
Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin
de direksiyon açısını takip etmesini ve bu
sayede her sürüş koşulunda benzersiz yol
tutuş ve denge sağlayan PCV sisteminin
2’inci jenerasyonu görev yapıyor.

The dual-clutch transmission of Ferrari 812
GTS offers special gear ratios that are optimized for shorter gear shift times and that
further sharpen the throttle response. To
control and transfer its power to the ground
flawlessly, 812 GTS is equipped with EPS
(Electric Power Steering), the 5th generation SSC (Side Sleep Angel Control System)
and the 2nd generation PCV system, which
is known as 4WS (4 Wheel Steering) in the
automotive industry and allows the rear
wheels to follow the steering angle, thus
providing unique road-holding and stability
in every driving condition.

6’ya 1 manifoldun her bir boru hattı eşit bir
uzunluğa sahipken, yüksek performanslı
katalitik konvertere eşit ve uyumlu bir egzoz gazı yoğunluğu ile ulaşılıyor. Böylece
farklı sürüş koşullarından kulakları dolduran ve özellikle üstü açık sürüşlerde kendini daha da yoğun bir şekilde hissettiren
V12 motorun sesiyle sürüş keyfi katlanıyor.

Each pipeline of the 6 -to-1 manifold has
an equal length, and the high-performance
catalytic converter is achieved by an equal
and consistent exhaust gas density. In this
way, the driving experience is enhanced by
the sound of the V12 engine, which fills the
ears in different driving conditions and is
felt more when driving with the roof open.
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Tarih: 08 Ocak 2020
Yer: AKM Aspendos Salonu
17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’nin belli bir
zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın
ve ailelerin iç ve dış yapısına bakarak, garip rastlantılarına tanık olmak için 08 Ocak
2020 Çarşamba gününü şimdiden ajandanıza not almanızı öneririz. Serkan Keskin’in
Harpagon’u canlandırdığı oyunda Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya ve Sezin Bozacı’nın performansını seyretme şansını kesinlikle kaçırmayın.

Date: January 8, 2020
Location: AKM Aspendos Hall
Please note down January 8, 2020, Wednesday to watch Cimri (Miser), the famous
work of Moliere, the French comedy writer who lived in the 17th century, and to witness
the strange coincidences and take a look at the internal and external structures of
several people and families through observing a certain community or generalization. Do not miss the chance to watch the performance of Rojhat Ozsoy, Cansu Saka,
Hakan Atalay, Onur Yalcinkaya and Sezin Bozaci in this play, where Serdar Keskin acts
as Harpagon.
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Tarih: 16 Ocak 2020
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi
Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney’in ustalık eseri olan “Kaç Baba Kaç” Epizot Görsel Sanatlar ve Tiyatro Sevi ortak prodüksiyonuyla 2. sezonunda da sahnelenmeye devam ediyor. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve 2 saat boyunca
düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran “Kaç Baba Kaç”, Rektörlüğe giden yolda
çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları
anlatıyor.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural Center
“Kac Baba Kac”, the masterpiece of Ray Cooney, the genius writer of comedy plays,
will be staged again in the second season with the co-production of Epizot Gorsel
Sanatlar and Tiyatro Sevi. Kac Baba Kac (It Runs In The Family), which takes place at
doctors’ room of a hospital and will make you burst into laughter with a never-ending
tempo for two hours, tells about what happens to Dr.David Morgan who works on a
very important speech on his way to become a rector.

.$',1.$)$6,
Tarih: 17 Ocak 2020
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi
Kadın Kafası oyunu, Konyaaltı Belediyesi Nasım Hikmet sahnesinde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. “Her Aşk Biraz Komiktir” ve “Arabesk Müzikali” oyunlarının yazarı
İrfan Kangı’nın yeni oyunu Kadın Kafası’nın yapımı ise yine Epizot Görsel Sanatlara
ait. Kadınların gücünü ve hayatta ki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille izlemek için
Kadın Kafası’nda buluşmaya ne dersiniz?

Date: Friday, January 17, 2020
Location: Nazim Hikmet Fair and Congress Center of the Municipality of Konyaalti
The play “Kadin Kafasi” will be staged at Nazim Hikmet Fair And Congress Center of
the Municipality of Konyaalti. The producer of Kadin Kafasi, the new play Irfan Kangi,
the writer of the plays “Her Ask Biraz Komiktir” and “Arabesk Muzikali”, is also Epizot
Gorsel Sanatlar. Wouldn’t you like to watch Kadin Kafasi, where the power of women
and the need for women in our lives are expressed in a naive and humoristic style?
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Tarih: 18 Ocak 2020
Yer: AKM Aspendos Salonu
Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık, buruşuk, mucizevi veya yetersiz… Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, aşık
olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin
organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin
dile geliyor ve insanın kaderi baştan yazılıyor.

Date: Saturday, January 18, 2020
Location: AKM Aspendos Hall
What do you know about your brain? Complicated, creased, miraculous or insufficient...
What do you think happens inside when your brain rules you? How does your brain
struggle when you are upset, happy, angry, in love, depressed? How does the brain
communicate with the organs? The answers to all of these questions are given by Mr.
Bulent’s staff-member brain. While Mr. Bulent continues his life, the Brain, who rules
Mr.Bulent, starts to talk and the fate of human-being is re-written.

3/$67ç.$í./$5
Tarih: 05 Şubat 2020
Yer: AKM Aspendos Salonu
Sezonun en iyi komedi oyunu olmaya aday Plastik Aşklar, seyirciye unutamayacağı
dakikalar vadediyor. Usta oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Begüm Birgören’in
05 Şubat 2020 Çarşamba günü gerçekleştirecekleri performansı kesinlikle kaçırmamalısınız.

Date: Wednesday, February 05, 2020
Location: AKM Aspendos Hall
Plastik Asklar, standing as a candidate to be the best comedy play of the season,
promises unforgettable moments. Do not miss the performance of the great actress
Oya Basar and successful actress Begum Birgoren on February 5, 2020, Wednesday.
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Tarih: 10 Şubat 2020
Yer: AKM Aspendos Salonu
1,5 saat boyunca iletişim, takım ruhu, beraber başarma ve bunun oluşumunda iletişimin kodları üzerine kahkahalarla izleyeceğiniz gösteri Dilinizi Eşek Arısı Soksun,
günümüz Türkiye’sine eğlenceli bir iletişim penceresi açıyor. Dilinizi Eşek Arısı Soksun;
spor, magazin, gündelik, hayat, cinsellik, tv dünyası ve tarihten örneklerle iletişim öykümüze güncel – güldüren bir ayna…

Date: Monday, February 10, 2020
Location: AKM Aspendos Hall
The show Dilinizi Esek Arisi Soksun, which lasts 1.5 hours, is about communication,
team spirit, joint achievement and the codes of communication to obtain it, and
tells about communication in today’s Turkey in an amusing manner. Dilinizi Esek Arisi
Soksun is a modern and fun mirror to our communication story by examples from
sports, magazine, daily life, sexual life, TV world and history...
SAYI: 5
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Genel kültürünüzü geliştirebilecek, daha önce hiç duymadığınız ve okuduğunuzda çok şaşıracağınız ilginç bilgileri sizler için araştırdık. İşte genel kültürünüzü arttırarak sizi şaşırtmayı başaracak 6 faydalı bilgi…
We have searched and found out interesting but informative things to improve your general knowledge, and to
surprise you as you have not heard or read anything about them. Here are 6 pieces of information to surprise you
and improve your general knowledge...
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WHY ARE FLAMINGOS PINK IN
COLOR?

W H AT I S T H E LO N G E S T T R E E I N
THE WORLD?
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Flamingoların en belirgin özelliği pembe renkleri olmasına rağmen aslında doğduklarında tüyleri gri
renktedir. Tükettikleri besinler nedeniyle renkleri yavaş yavaş pembeye döner. Çünkü flamingoların tükettikleri besinlerde yüksek miktarda karotenoid bulunur.
Havuca turuncu rengini veren beta – karoten bir karotenoiddir.

Dünyanın en uzun ağacı Kaliforniya Sekoya Ulusal
Parkı’nda bulunan 115.7 metre uzunluğundaki Hyperion’dur. Hyperion servigiller familyasının sahil sekoyası
türünden bir ağaçtır.
EN

The longest tree in the world is the Hyperion with a
length of 115.7 meters and found in Sequoia National
Park in California. Hyperion is of coastal redwood species belonging to Cupressaceae family.

EN

Although the flamingos are characterized mainly by
being pink in color, they are born with grey feathers.
Their colors gradually turn into pink due to their diet.
The food that they consume contains high amount of
carotenoid. Beta-carotene is a carotenoid that gives
carrots their orange color.
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W H O I S T H E FA S T E S T R U N N E R
RECORDED?
TR

Kayıtlara geçmiş en hızlı koşan insan olan Usain
Bolt’un 100 metre koşusunda 9.58 saniyelik dünya rekoru derecesini yaparken ulaştığı en yüksek hız saatte yaklaşık 45 kilometreydi. Karaların en hızlı hayvanı
olan çitanın ulaştığı en yüksek hız ise saatte yaklaşık
100 kilometre.

WHICH ONE OF THE RARE BIRD
S P E C I E S C A N F LY F O R A L O N G T I M E ?
TR

Trochilidae familyasında yer alan sinek kuşları geri
geri dengeli bir şekilde ve uzun süre uçabilen nadir
kuş türlerinden biridir. Sinek kuşları saniyede 80 kez
kanat çırpabilir. Kanatlarını çok hızlı bir şekilde çırpabildikleri için havada asılı kalabilir ve geri geri uçabilirler.

EN

Usain Bolt, the fastest runner recoded, set a world
record of 9.58 seconds in a 100-meter run, and the
highest speed he reached was about 45 kilometers per
hour. The highest speed reached by the cheetah, the
fastest land animal, is about 100 kilometers per hour.

EN

Hummingbirds, belonging to the Trochilidae family, are
one of the rare bird species which can fly backwards
in a balanced manner and for a long time. Hummingbirds can beat their wings 80 times per second. They
can hang in the air and fly backwards as they can beat
their wings so fast.
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H O W M U C H WAT E R I S C O N S U M E D TO
PRODUCE ONE PIECE OF A4 PAPER?
TR

A4 boyutundaki bir kağıt üretilirken yaklaşık 13 litre
su tüketilir. Kağıtların geri dönüştürülmesiyle yaklaşık
yüzde 40 su tasarrufu yapılabilir. Yani kullandığımız
kağıtları geri dönüştürerek sadece ağaçların değil,
tatlı su kaynaklarının korunmasına da katkıda bulunabiliriz.

W H AT I S T H E M O S T I M P O R TA N T
S O U R C E O F OX YG E N C O N TA I N E D I N
T H E A I R T H AT W E B R E AT H E I N ?
TR

Soluduğumuz havadaki oksijenin en önemli kaynağının ağaçlar olduğunu düşünürüz. Ancak atmosferdeki
oksijenin yaklaşık yüzde 80’ini denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilen mikroskobik canlılar olan fitolanktonlar üretir.
EN

The trees are considered to be the most important
source of oxygen contained in the air that we breathe
in. However, approximately 80 percent of the oxygen
in the atmosphere is produced by the phytoplanktons,
which are the microscopic organisms that can live in
the sea and fresh water.
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EN

Approximately 13 liters of water is consumed to produce one piece of A4 paper. About 40 percent of water can be saved by recycling paper. In other words,
we can contribute to the protection of not only trees,
but also fresh water resources by recycling the paper
we use.

