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Akra’da siz değerli misafirlerimiz ile birlikte güzel bir aile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çalışma azmimizin yanı sıra; aile kavramına verdiğimiz önemin bizi bugünlere taşıdığını bilmenizi isterim. Hedefimiz; kalite, prestij ve iyi hizmetle farkımızı ortaya koymak
ve siz değerli misafirlerimiz için en iyisini sunabilmektir. Şu an okuduğunuz bu dergi de, yenilikçi hizmetlerimizden yalnızca bir tanesidir.
The Akra Magazine’in 2. sayısında okuyacaklarınız arasında; gücünü geçmişinden alan Perge Antik Kenti, sevdiklerinizle birlikte eşsiz
Akdeniz manzarası eşliğinde yapacağınız mükellef bir brunch keyfi, ayrıcalıklı Penthouse hizmetleri, caz müzik deyince akıllara ilk
gelen The 251 Soul, unutulmaz mezuniyet baloları ve ilgi çekici konu başlıklarıyla birbirinden çarpıcı söyleşiler yer alacaktır.
İş hayatınızdaki stresten, hayat akışındaki ufak tefek sıkıntılardan uzaklaştıran; kendinizi yenileyebildiğiniz ve dinlendirebildiğiniz
huzurlu bir tatil diliyoruz.
Keyifli okumalar.

EN

We are proud of being a nice family with our valued guests at Akra. In addition to our determination to ensure that you have a splendid
holiday, I want you to know that the importance we give to the family concept is what has brought us to today. Our goal is to reveal
our difference with quality, prestige and good service, and to offer the best to our valued guests. The magazine are now reading is just
one of our innovative services.
In the second edition of Akra Magazine, you will find stories about the Ancient City of Perge, which takes its strength from its past; a
grand brunch with your loved ones along with the unique view of the Mediterranean; exclusive Penthouse services; The 251 Soul - when
jazz comes to mind, along with unforgettable graduation balls and compelling discussions with interesting topics.
We wish you a peaceful holiday where you can renew yourself – and enjoy thorough relaxation from the daily stresses of work and life.
Enjoy the reading!

G Ö K H A N

P O L A T

Akra Hotels Genel Müdürü
Akra Hotels General Manager
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G E Ç M I Ş I N D E

S A K L I :

Perge
İ.S 1. yüzyıldan itibaren Perge, Roma İmparatorluğu’nun oluşturduğu yeni dünya düzenine uyum sağlayarak
sadece bölgenin değil, tüm Anadolu’nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden de birini oluşturmuştur.
Established in the 1 st century AD, the city of Perge adapted to the new world order formed by the Roman Empire
and became one of the most quintessentially Roman cities of Anatolia as well as the region.
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Yeşille mavinin kucaklaştığı, buram
buram tarih kokan bir şehir, Mustafa
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Hiç
şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir”
denilen Antalya… Günümüzde genellikle yaz tatillerini geçirmek; deniz,
kum ve güneşin keyfini çıkarmak için
gidilen bu cennet şehir, aslında her
mevsim bir başka güzeldir. Bir yandan
karla kaplı yaylalarında kış sporları yaparken, diğer yandan da güneşin
ısıttığı sahillerinde denize girebilir
veya tarih kokan antik kentlerinde gezebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl ‘Perge Yılı’ olarak ilan
edilen Perge Antik Kenti, tarihi varlıkları ve büyüklüğüyle bugün dünyada
ayakta kalmayı başarmış, en büyük ve
önemli antik kentlerden de birini oluşturmaktadır. Siz de daha önce böylesine güzel bir ambiyansa sahip bu antik
kenti dolaşma fırsatı bulamadıysanız
eğer, gelin hep birlikte Perge’ye doğru
yola çıkalım…
Antalya şehir merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Perge Antik Kenti, Aksu
sınırları içerisinde yer alır. Coğrafi önemi ve gelişimini özellikle Aksu
Nehri’ne borçlu olan Perge, şehirde
ulaşımı sağlaması açısından da oldukça önemli bir role sahiptir.

Antalya; a city where green embraces blue, a city that is redolent of history - and the most beautiful city in
the world, according to Mustafa Kemal
Atatürk. This paradise, renowned as a
holiday destination to soak up the sun,
the sea and the sand, is worth visiting
at any time of the year. The snow-covered highlands are ideal for winter
sports, while sun-warmed beaches
await you at the foot of the mountains,
along with ancient cities and magnificent archaeological sites.
The year 2018 was declared the ‘Year
of Perge’ and rightfully so: the ancient
city of Perge is one of the world’s most
extensive and important surviving ancient cities. If you haven’t yet had the
opportunity to visit this beautiful site
with its peaceful ambiance, keep reading for a taste of what you’ll find there.
Set 18 km from Antalya city centre, the
ancient city of Perge is located within the boundaries of the Aksu River;
Perge owes much of its geographical
importance and development to this
river, which played an important role in
providing access and transportation in
the city.

SAYI: 2

05

THE AKRA MAGAZINE

TR

EN

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve
tarihi Tunç Çağı’na kadar inen Perge Antik Kenti; Geç
Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma İmparatorluk dönemleri bağlamında planlama açısından da
önem taşımaktadır. Kazılarına ilk olarak 1950’li yıllarda başlanan ve bugüne kadar yüzde 25 seviyesine
ulaşılan Perge Antik Kenti, tarihi varlıkları ve büyüklüğüyle dünyada ayakta kalmayı başarmış büyük ve görkemli antik kentlerden de birini oluşturmaktadır. Öyle
ki Hattuşaş kazılarında bulunan tunç levha üzerindeki
yazıttan da Perge kentinin, Hitit İmparatorluğu için ne
kadar büyük öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.
İ.S 1. yüzyıldan itibaren Perge, Roma İmparatorluğu’nun oluşturduğu yeni dünya düzenine uyum sağlayarak sadece bölgenin değil, tüm Anadolu’nun en
düzenli Roma dönemi kentlerinden de birini oluşturmuştur.
Perge Antik Şehrini gezmeye anıtsal sur duvarlarının
kalıntıları boyunca yürüyerek başlayabilirsiniz. Büyük
İskender’in şehre hakim olmasından sonra yapılan bu
surlar, her biri yaklaşık yarım tonu bulan taşların üst
üste konulmasıyla inşa edilmiştir. Günümüzde dahi
gezilebilen bu kalıntıların çoğu, Roma dönemine aittir. Şehrin belkemiği olan Sütunlu Cadde, yol boyunca
sıralanmış sütunlar ve bazilikaların bulunduğu Helenistik kapıdan başlayıp Akropolis’in eteğindeki anıtsal
çeşmede son bulur.
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While the ancient city of Perge dates back to the
Bronze Age, it is also important in planning terms
in the context of the Late Classical, Hellenistic and
predominantly Roman Empire periods. Meanwhile, an
inscription on a bronze plate found in the Hattushash
excavations reveals the importance of the city of Perge
for the Hittite Empire.
Now on the UNESCO Temporary List of World Heritage
sites, the ancient city of Perge was first excavated in
the 1950s, with 25 percent of the excavations complete
at the present time; these give us a sense of the city’s
magnificence, as well as its historical assets and size.
You can begin your tour in the ancient city of Perge by
walking along the ruins of the monumental fortification
walls. These walls, erected after Alexander the Great
occupied the city, were formed using individual stones,
each of which weighs almost half a ton. Most of the
site that can be seen today dates from the Roman
period. The colonnaded street, which is the backbone
of the city, starts at the Hellenistic gate and continues,
lined with columns and basilicas, concluding at the
monumental fountain at the foothill of the Acropolis.
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Antik kentin önemli yapılarından biri
olan anıtsal çeşmeyi ise şehrin hemen
yakınlarında bulunan Aksu Nehri’nin tanrısı olarak ifade edilen Kestros’un heykeli süslemektedir. Bu çeşmeden akan
su, yolun ortasındaki kanaldan geçerek
kenti ikiye ayırır. Su kanalının ortadan
ikiye böldüğü 22 metre genişliğindeki bu
caddede, o dönemlerde kullanılan at arabası tekerleklerinin izlerini görmek hala
mümkündür.
Perge’nin en dikkat çeken ve günümüze
kadar en sağlam olarak gelen yapılarından biri Helenistik kapının batı tarafında bulunan Roma hamamlarıdır. Sıcak ve
soğuk su havuzlarının yanı sıra soyunma
odaları, soğuk, ılık ve sıcak banyo kısımları ile spor odası gibi bölümlerden oluşan hamamda sıcak su ve ısı sağlayan
bölümlerde yer almaktadır.
Günümüz yerleşiminde şehre giden yol
üzerinde ilk karşılaşılan yapı ise Yunan –
Roma tipinde inşa edilen anıtsal tiyatro
binasıdır. Yaklaşık 12 bin kişi alabilen ve
İ.S 2. yüzyılda yapılan bu tiyatro, sahne
binasının zengin mermer dekorasyonu ile
de ünlüdür.
Prof. Dr. Jale İnan ve ekibi tarafından
1985 – 1993 yılları arasında kazılmış olan
tiyatronun heykel buluntuları ise günümüzde Antalya Müzesi’nin “Perge Tiyatrosu Salonu”nda sergilenmektedir. Ele
geçen heykel buluntuları sayesinde Antalya Müzesi, dünyanın en zengin Roma
Dönemi heykel müzelerinden birisi olma
özelliğini kazanmıştır.

EN

This fountain, among the most important
structures in the ancient city, features a
statue of Kestros, the god of the Aksu
River. The water flowing from this fountain passes through the canal in the middle of the road and divides the city into
two. It is still possible to see the traces of
the carriage wheels used at that time in
this 22-meter-wide street bisected by the
water channel.
One of Perge’s most remarkable structures is the Roman bathhouse on the west
side of the Hellenistic gate. In the hammam, which consists of hot and cold water pools, in addition to dressing rooms,
a sports room, and cold, warm and hot
bath areas, there are also sections that
provided the infrastructure for hot water
and heat.
The first building you’ll see on the road to
the city in the present settlement is the
monumental Greco-Roman theatre, built
in the 2nd century. With 12,000-person
capacity, this majestic theatre is famous
for the intricate marble decoration on the
stage section.
The sculptures found in the theatre, which
was excavated by Professor Dr. Jale Inan
and her team between 1985 and 1993, are
displayed in the Perge Theatre Hall of the
Antalya Museum. Thanks to these sculptures, the Antalya Museum is now one of
the richest Roman Period sculpture museums worldwide.
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BARUT HOTELS, YENI SEGMENTI
BARUT COLLECTION’I
MISAFIRLERI ILE BULUŞTURMAYA
BAŞLADI
B A R U T H O T E L S O F F E R S I T S
“ B A R U T C O L L E C T I O N ” T O

TR
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13 otel ile hizmet veren Barut Hotels, yeni lüks
segmenti “Barut Collection”ı Barut Acanthus
Cennet, Barut Arum, Barut Kemer ve Barut
Lara’da misafirlerine sunuyor.
Detayları titizlikle düşünülmüş, içtenlikle tasarlanmış, farkındalıkla yaşanan ve tekrarı
arzulanan bir tatil deneyimi sunan Barut Collection, “Stylish-All” her şey dahil konsepti
ile tatilden daha fazlasını sunuyor.

Serving with an extensive network of 13 hotels,
Barut Hotels now offers its new luxurious segment “Barut Collection” to its guests at Barut
Acanthus Cennet, Barut Arum, Barut Kemer
and Barut Lara. Offering a holiday experience
with each and every detail considered well, enjoyed with a sense of awareness, and evoking
the desire to visit again, Barut Hotels introduces its all-inclusive “Stylish-All” concept, offering you more than just a holiday.

Türkiye’nin önemli otel gruplarından Barut Hotels, geçtiğimiz sene duyurduğu yeni lüks segmenti Barut Collection’ı misafirlerine
sunmaya başladı.
Barut Hotels, one of the top-ranking hotel groups of Turkey, introduces its new luxurious segment “Barut Collection”, announced
last year.
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MÜKELLEF KAHVALTININ
ADRESI

Panora Restoran

T H E

A D D R E S S

O F

T H E

G R A N D

B R E A K F A S T

Güne güzel bir şekilde başlamak isteyen misafirlerini, Antalya’nın muhteşem manzarası eşliğinde karşılayan Akra, Panora
Restoranı’nda verdiği zengin açık büfe kahvaltı seçeneğiyle, misafirlerinin ruhuna sihirli bir gülümseme ile dokunarak,
unutamayacakları bir lezzet şölenine doğru yola çıkarıyor.
Akra invites guests to start the day perfectly at Panora Restaurant, featuring magnificent views of Antalya, magical smiles, and an
open buffet breakfast with a rich selection of options.
TR

EN

Eşsiz manzarası ve haftasonlarının olmazsa olmazı mükellef kahvaltı sofraları ile Panora, özgünlük ve kaliteli hizmet isteyen Antalyalılar için
buluşma noktası olmaya 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.
Zengin kahvaltılık çeşitlerinin yanı sıra Akra Executive Chef Bilal Güngör ve ekibi tarafından hazırlanan Akdeniz mutfağından seçkin örnekler,
dilediğiniz malzemelerle pişirilen omlet ve krepler, eşliğinde siz de güne müthiş bir başlangıç yapabilirsiniz.
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 ayrıca somon füme’nin yanı
sıra yöresinden getirilmesine özen gösterilen
peynir, zeytin, reçel ve salam gibi her türlü lezzet
de rahatlıkla bulunabiliyor. 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 misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Offering both a spectacular view and a splendid
breakfast, Panora continues to be Antalya’s indispensable weekend brunch destination, as well as
the meeting point for residents and visitors seeking authenticity and quality service.
Set amid a lush garden, Panora welcomes guests
every day of the week with a rich open brunch buffet featuring organic field-to-table products and
stunning views of the Bey Mountains.
Get a great start to the day with the finest breakfast dishes in Mediterranean cuisine, prepared by
Akra Executive Chef Bilal Güngör and his team, as
well as omelettes and pancakes made to order according to your preference.
At Panora Restaurant, the famous Yenigün jams
of Antalya are available, as well as a diverse range
of cheese straight from the Rani farm, along with
products such as olives, salami and smoked salmon. Keeping in mind the guests who are mindful
of their health and figure, Panora Restaurant also
offers a total of 20 varieties of products, detox
drinks and other healthy dishes in its Healthy Corner section.
Because breakfast isn’t complete without bread,
at Panora Restaurant, bread is handmade, freshly
baked and brought hot to the table. Akra, which
adopts hospitality as a philosophy of life, is ready
to help you have a perfect day!

Konukseverliği yaşam felsefesi olarak benimseyen Akra’da yapılan ekmekler ise yine misafirlerin
bulunduğu ortamda el yapımı olarak hazırlanarak, sıcak bir şekilde servis ediliyor.

SAYI: 2

13

THE AKRA MAGAZINE

BARUT HOTELS’TEN
BIR ILK DAHA
A N O T H E R

G R O U N D - B R E A K I N G
B A R U T H O T E L S

E V E N T

F R O M

Türkiye’nin turizm başkenti olarak gösterilen ve Rus turistler tarafından yoğun ilgi gören Antalya; 7 – 9 – 11 Mayıs tarihlerinde
Side Antik Tiyatrosu’nda ilk kez düzenlenecek olan Türk – Rus Klasik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
Antalya, already known as Turkey’s tourism capital and drawing great attention from Russian tourists, is preparing to host the
Turkish Russian Classical Music Festival, to be held for the first time at Side Ancient Theatre on 7-9-11 May.

V L A D I M I R S P I VA K O V
M O S K O VA V I R T Ü Ö Z L E R I
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Festival, iki ülke tarafından “Türk – Rus Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilen 2019’un, iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştirmesi ve
kökleri çok eskilere dayanan bu dostluğu
müzikle sergilemek amacıyla; kültür, sanat,
tarih, doğa, spor gibi birçok konuda toplum
yararına sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren önemli turizm gruplarından Barut
Hotels tarafından düzenlenecek.
3000 yıllık Side Antik Tiyatrosu’nun etkileyici atmosferinde gerçekleşecek olan festivalin Genel Sanat Yönetmeni; Rusya’nın en
önemli ödüllerinden “Ulusal Kültür Mirası”
ödülü sahibi ve günümüzün en büyük keman
sanatçıları arasında yer alan Maestro Vladimir Spivakov. Festivalin daimi orkestrası ise,
uluslararası ödülleri ve dünya çapında yetenekli müzisyenleri ile tanınan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası.
Şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri
Oda Orkestrası, açılış konserine, “İki Dost Ülkenin Bestecileri” Nevit Kodallı’nın “Telli Turna Süiti” ve Sostakoviç’in “Prelüd ve Scherzo”
adlı eserleriyle başlayacak. Sonrasında, Avrupa’da “Cecilia Bartoli’nin kız kardeşi” olarak anılan Bolşoy Tiyatrosu solisti Soprano
Anna Aglatova, opera literatürünün en gözde
aryalarını seslendirecek. Ardından, dünyaca
ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say’ın solistliğinde, Mozart’ın “12. Piyano Konçertosu”
sanatseverlerle buluşacak. Konser, 7 Mayıs
Salı günü saat 21.15’de Side Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.
9 Mayıs Perşembe günü saat 21.15’de gerçekleşecek konserde ise Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, bu kez Spivakov’u şef ve
solist olarak Vivaldi “Keman Konçertosu” eşliğinde ağırlayacak. Sonrasında da Spivakov
idaresinde, Rusya’nın en başarılı flüt sanatçılarından olan Sergey Zhuravel’e Vivaldi’nin
“Flüt Konçertosu”nda eşlik edecek. Topluluk
konserini, Spivakov idaresinde seslendireceği, Boccherini ve Çaykovski eserleriyle tamamlayacak.
11 Mayıs Cumartesi saat 21.15’de düzenlenecek “Piazzolla – Gala” isimli kapanış konserinde ise Maestro Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, en yetenekli genç
kuşak Rus sanatçılar arasında gösterilen
akordeon sanatçısı Nikita Vlasov ile orkestranın kendi üyeleri olan Moskova Virtüözleri
Oda Orkestrası solistlerine eşlik edecek. Yüzyılımızın romantik eserleri içinde daima özel
bir yeri olan Astor Piazzolla’nın eşsiz eserlerinden oluşacak olan kapanış konseri ile festival son bulacak.

In
2019,
declared
as
“Turkish-Russian
Culture and Tourism Year” by both countries,
the Festival will be held to strengthen
the friendship of the two nations and to
demonstrate this friendship with music by
Barut Hotels, among the most important
tourism groups to realize social responsibility
projects for the benefit of society in many
subjects such as culture, art, history, nature
and sports.
The General Art Director of the Festival, which
will take place in the impressive atmosphere
of the 3,000-year-old Side Ancient Theatre,
is maestro Vladimir Spivakov, one of the
most important violinists in Russia and
winner of the prestigious Russian “National
Cultural Heritage” award. The Festival’s
permanent orchestra is Moscow Virtuosi
Chamber Orchestra, known worldwide for its
international awards and talented musicians.
Chef Vladimir Spivakov and Moscow Virtuosi
Chamber Orchestra will begin the opening
concert with Nevit Kodallı’s ‘Telli Turna Suiti’
and Şostakoviç’s ‘Prelüd ve Scherzo’, who are
the “Composers of Two Friendly Countries”.
Soprano Anna Aglatova, lead singer of the
Bolshoi Theatre and known in Europe as
‘Cecilia Bartoli’s sister’, will then perform
the most popular arias in operatic literature,
followed by Mozart’s ‘12th Piano Concerto’
performed by world-renowned Turkish pianist
and composer Fazıl Say. The concert will
be held on Tuesday, May 7th at 21:15 at Side
Ancient City.
On Thursday, May 9th at 21:15, the Moscow
Virtuosi Chamber Orchestra will host Spivakov
as conductor and soloist accompanied by
Vivaldi’s ‘Violin Concerto’.
Later, under
Spivakov, the Moscow Virtuosi Chamber
Orchestra will accompany Sergey Zhuravel,
one of the most successful flutists in Russia,
on Vivaldi’s ’Flute Concerto’. The concert will
conclude with the works of Boccherini and
Tchaikovsky.
At “Piazzolla-Gala”, the closing concert,
held on Saturday, May 11th at 21:15, Maestro
Spivakov and Moscow Virtuosi Chamber
Orchestra will accompany Moscow Virtuosi
Chamber Orchestra soloists with accordionist
Nikita Vlasov, one of the most talented young
artists of Russia. The festival will end with a
special concert by Astor Piazzolla, who always
has a special place in the romantic works of
our century.

SAYI: 2
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DÜNYANIN EN ESKI GEMI
BATIĞI ANTALYA’DA
BULUNDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Batı Antalya açıklarında, içinde 1,5 tonluk bakır külçe bulunan 14 metre boyunda, dünyanın
en eski gemi batığının keşfedildiğini belirterek, “Su altı arkeolojisi bakımından çığır açacak yeni bir keşif. Bu batık su altının
Göbeklitepe’sidir” dedi.
Stating that the world’s oldest and 14-meter long sunken ship with 1.5 tons of copper bullion inside was discovered off the coast of
Western Antalya, Munir Karaloglu, Governor of Antalya, said: “It is a ground-breaking discover for the underwater archeology. This
sunken ship is Gobeklitepe of the underwater world”.
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Antalya açıklarında keşfedilen 3.600 yıllık dev gemi
batığında, yastık formlu 74 bakır külçe bulundu. Yastık
formlu bakır külçelerin dünyada sadece 5 örneği olduğu belirtiliyor.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz ile araştırma ekibi tarafından
Batı Antalya açıklarında keşfedilen, içinde 1.5 tonluk
bakır külçe bulunan 12 – 14 metre boyutlarındaki gemi
batığının, uluslararası bilim dünyasındaki yankıları devam ediyor.
Dünyada bilinen yastık formlu bakır külçe sayısının
sadece beş olduğunu belirten Öniz, keşfedilen batıkla
birlikte bu sayının yükseldiğini söyledi.
Öniz, “Halen sergilenen yastık formlu bakır külçelerinden biri New York Metropolitan Müzesi’nde, dördü ise
Yunanistan’ın Atina kentindeki Milli Arkeoloji Müzesi’nde bulunuyor” dedi.

74 copper bullions in the form of pillow were discovered
inside the 3600-year old giant sunken ship discovered
off the coast of Antalya. It is speculated that there are
just 5 examples for these copper bullions in the form
of pillow.
The 12 - 14 meter-long sunken ship, discovered by Doc.
Dr. Hakan Oniz, Faculty Member at Underwater Research Center of Akdeniz University, and his team off
the coast of Western Antalya, has had extensive repercussions across the international science world.
Underlining that there are just five copper bullions in
the form of pillow around the world, Mr. Oniz said that
this discovery increased the number of these bullions.
Mr. Oniz continued his words: “One of these copper
bullions in the form of pillow is still displayed at the
Metropolitan Museum of Art of New York City, and the
other four are kept at the National Archeology Museum
of Athens in Greece.”

SAYI: 2
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Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe’nin tarihin sıfır noktası olarak alındığına işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:
“İşte su altı arkeolojisinde de bu yeni batık, su
altının yeni Göbeklitepe’sidir. O kadar önemli
bir batık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izniyle kazı çalışmalarına başlayacağımız bu batık, su altının Göbeklitepe’sidir. Burada çıkacak eserler için Kültür
ve Turizm Bakanımıza Kemer’de bir Akdeniz
su altı arkeoloji müzesi kurulması için proje
sunmuştuk. İnşallah yapacağımız bu müzede
buradan çıkacak buluntular konservasyonları
yapıldıktan sonra sergilenecek.”

Pointing out that Gobeklitepe was considered as the zero point of the history during
the land-based archeological excavations,
Mr. Karaloglu, the Governor, said:” “This new
sunken ship of the underwater archeology is
the new Gobeklitepe of the underwater world.
It is such an important sunken discovery. This
sunken ship, for which we will initiate the excavations upon the permission by the Directorate General of Museums of the Ministry of
Culture and Tourism, is Gobeklitepe of the underwater world. We have submitted a project
to our Minister of Culture and Tourism to open
an underwater archeological museum with the
works to be excavated from this site. I hope
the excavated works will be displayed at this
museum following their conservation.”

E N D Ü S T R I T A R I H I N I N E N E R K E N
Ü R Ü N L E R I A R A S I N D A
A M O N G

T H E E A R L I E S T
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Antalya’nın batısında 50 metre derinlikte keşfedilen 3.600 yıllık batığın taşıdığı yük açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Doç.
Dr. Öniz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu batıkta yastık formlu 74 bakır külçe bulunuyor.
Yastık formlu bakır külçe sayısının, önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları sonunda artacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca batıkta farklı formlu bakır külçeler de var. Bunlar
dünya endüstri tarihinin en erken ürünleri arasında ilk sırada yer alıyor.
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Emphasizing that the 3600 year-old sunken
ship, discovered 50 meters under the water off
the coast of western Antalya, is also highly important in terms of its load, Doc. Dr. Mr. Oniz
continued his words: “74 copper bullions in the
form of pillow are available in this sunken ship.
We estimate that the number of these copper
bullions in the form of pillow will increase in
consequence of the excavations to be initiated
in a few days. There are also copper bullions
in different forms inside the sunken ship. They
are among the earliest products of the global
industrial history.”
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Doç. Dr. Hakan Öniz, 50 metre derinlikteki
batıkla ilgili 5 yıllık proje kapsamında uluslararası ünlü arkeologların da katılımıyla kazı
çalışmalarının yapılacağını söyledi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı izinleriyle Akdeniz kıyılarında
arkeolojik su altı araştırmaları projesi kapsamında dünyanın en eski ticaret gemisi olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Öniz şu açıklamaları yaptı.
“Bu batık muhtemelen günümüzden 3.600
sene önce Kıbrıs adasından Ege’de bir bölgeye
giderken yolda fırtınaya yakalanarak batıyor.
Batığın ana yükü bakır külçeler. Külçelerin
tipolojisinden M.Ö 16. Yüzyıla ait bir ticaret
gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Bu gemi muhtemelen dünyanın ilk en endüstriyel ürünlerini
taşıyan bir gemi aynı zamanda. Bu özellikleri bilimsel olarak dünyada su altı arkeolojisi
kapsamında çığır açtı diyebiliriz.
Ayrıca Akdeniz kıyılarında bugüne kadar keşfi
yapılan batık sayısı da toplam 167’ye yükseldi”
diye konuştu.

Doc. Dr. Hakan Oniz said that excavations will
be carried out with the globally-known archeologists during the 5-year project on the sunken ship discovered 50 meters under the water.
Pointing out that it has been determined, in
scientific terms under the scope of the archeological underwater researches project conducted off the coast of the Mediterranean
Sea following the permission by the Ministry
of Culture and Tourism, that it is the oldest
merchant ship of the world, Doc. Dr. Mr. Oniz
stated:
“This sunken ship had probably been caught in
a storm while cruising from the Cyprus island
to the Aegean Sea, and then sank 3.600 years
ago. The main load of the sunken ship is the
copper bullions. In consequence of the typological researches of the bullions, it has been
established that it is a merchant ship of the
16th century B.C. Probably; it is also the ship
which was carrying the first industrial products
of the world. We can say that all these features
have broken fresh ground in terms of scientific terms in the global underwater archeology.
One more thing... The total number of sunken
ships, discovered off the coast of the Mediterranean Sea up until now, has increased to 167.”

SAYI: 2
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PENTHOUSE AYRICALIKLARINI
HISSEDIN
F E E L

T H E P R I V I L E G E S
A P E N T H O U S E

O F

Urban Social Konsept’e göre dizayn edilen Akra’nın büyüleyici manzaraya sahip Penthouse Suitleri’nde, siz de farklı bir konaklama
deneyimi yaşayarak, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürebilirsiniz.
The Penthouse Suites, designed in line with the Urban Social concept and offering stunning views, transform unique experiences
into extraordinary memories.
TR

EN

Misafirlerinin rahatlığı ve konforu için bütün
detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen
Akra, dinamik bir şehirlinin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiği Penthouse Suitleri’nde misafirlerine unutamayacakları anların
tadını çıkaracakları, eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor.
Akra’nın 10. katında yer alan birbirinden güzel 3 Penthouse Suit: Infinity, Ocean ve Panorama… Penthouse ayrıcalıkları ile kendinizi
özel hissederken, etkileyici ve zarif dekorasyonu ile unutamayacağınız bir konaklama deneyiminin kapısını Akra’da açıyor.
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Considering even the tiniest details for the
comfort and convenience of guests, Akra offers a unique accommodation experience in
Penthouse Suites designed in line with the
needs of a dynamic city.
Located on the tenth floor of Akra, Penthouse
Suites are called Infinity, Ocean and Panorama... As you feel special with Penthouse privileges, Akra opens the door to an unforgettable
stay with stylish décor and unique services.
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Hoşgeldin içeceği eşliğinde kapıdan içeri
girdiğiniz ilk andan itibaren, size odanıza
kadar sihirli bir gülümseme ile ruhunuza
dokunan güleryüzlü bir Akra personeli eşlik etmektedir.
Akra’daki konaklama deneyimini Penthouse’lardan yana kullanan misafirlerimiz, otelin 10. katında bulunan Urban Chic
Lounge hizmetlerinden ise ücretsiz şekilde yararlanmaktadır.
Parfümün dahi çocuğu Christophe Laudamille’in imzasını taşıyan Akra markalı
koku bukletlerinin odayı saran eşsiz kokusu eşliğinde yapacağınız konaklamanız
sırasında, odanıza kahvaltı servisi başta olmak üzere gazete, günlük yenilenen
meyve, şarap ve çikolata ikramı da yine
Akra’nın size hediyesi olacak.
Akra’nın Urban Social kodları ile tasarlanmış Penthouse’larından Infinity ve Ocean
süitlerinde konaklayan misafirlerimiz The
LifeCo’da 90 dakika çift masajından yararlanabilirken, Panorama’da ise bu hizmeti direkt olarak odalarında alma şansına sahip olurlar.
Ayrıca Panorama’da konaklayan misafirlerimiz 2 gün önceden rezervasyon yapmak şartıyla yemeklerini ücretsiz olarak
Asmani’de yiyebilirler.
Tercihlerini Penthouse Suitleri’nden yana
yapan misafirlerimiz, Akra Fit’deki TechnoGym ekipmanları ile fitness imkanı
başta olmak üzere kapalı yüzme havuzu,
ısıtmalı açık havuz, sauna, buhar odası ve
hamam hizmetinden de ayrıca yararlanabileceklerdir.

As you enter, you are greeted with a welcome drink and accompanied to your room
by a smiling Akra team member, who will
touch your soul with a magical smile.
Our guests who prefer Penthouses are also
welcome to use the Urban Chic Lounge
services located on the 10th floor of the
hotel.
During your stay, you’ll be accompanied by
the unique aromas of Akra-branded fragrance toiletteries bearing the signature
of Christophe Laudamille, known as perfume’s boy genius. Akra offers you breakfast in the room, newspapers, daily fresh
fruit, wine and chocolate as a gift.
Our guests staying in the Infinity and
Ocean suites, designed with the Urban Social codes of Akra, can enjoy a 90-minute
double massage at The LifeCo. This service
is offered in-room for guests in the Panorama suite. In addition, Panorama suite
guests can enjoy complimentary meals at
Asmani restaurant, provided that reservations are booked 2 days in advance.
Our guests who prefer Penthouse Suites
can also benefit from the TechnoGym
equipment at Akra Fit, as well as the fitness facility, indoor swimming pool, heated outdoor pool, sauna, steam room and
hammam service.
For stays of three or more nights, you can
arrange airport transfers with the guarantee of Akra.

3 gece ve üstü konaklamalarınızda havaalanı gidiş – dönüş transfer hizmetinizi ise
Akra güvencesi eşliğinde gerçekleştirebilirsiniz.

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

07:00 – 24:00
07:00 – 10.00
Arası Kontinental Kahvaltı / Continental Breakfast
12:30 – 14.00
Arası Öğle Atıştırmalıkları / Lunch Snacks
18:00 – 21.00
Arası Akşam Saati Atıştırmalıkları / Evening Snacks
*** 12:00 – 24:00 arası konsept dahilindeki yerli ve
yabancı içkiler ücretsiz olarak servis edilir.
Local and international drinks within the concept are
served free of charge between 12:00 – 24:00.
*** Gün boyu çay, kahve, meşrubat ve kurabiye servisi
mevcuttur.
Tea, coffee, soft drinks and cookie service is available
throughout the day.
*** Urban Chic Lounge’da TV, gazete, dergi ve kitap
bölümü bulunmaktadır.
Urban Chic Lounge features a TV, newspaper, magazine
and book section.

SAYI: 2
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Parfümün Dahi
Çocuğu
Christophe Laudamiel
A
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AKRA’NIN ÖZGÜN KOKUSU
PARFÜMÜN DAHİ ÇOCUĞUNA EMANET
THE ORIGINAL FRAGRANCE OF
AKRA IS ENTRUSTED TO THE BOY GENIUS OF PERFUME

Master par fümör Christophe Laudamiel’in Akra için tasarladığı özel koku, tüm Akra misafirlerinin
tekrar tekrar yaşamak isteyecekleri tatil deneyiminin de anahtarı olacak.
The special fragrance designed by Master Per fumer Christophe Laudamiel for Akra will be the key
to the holiday that all Akra guests will want to experience - again and again.
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Dünyanın en iyi 10 par füm ustasından
biri olan; Ralph Lauren, Estee Lauder,
Tom Ford, Burberr y, Yves Saint Laurent
gibi birçok dev firma için par füm
tasarlayan, Beyonce ve Elton John gibi
isimlerin vazgeçemediği master par fümör
Christophe Laudamiel, Antalya’nın yıldızı
Akra’nın özgün kokusuna imzasını attı.
Akra’nın eşsiz kokusuna imzasını atan
ünlü par fümör Laudamiel ile okurlarımız
için keyifli bir röpor ta j gerçekleştirdik.
İşte Akra kokusu ile ilgili merak ettiğiniz
tüm detaylar…

Christophe Laudamiel, among the world’s
top 10 per fume masters, designs fragrances
for multinational brands such as Ralph
Lauren, Estee Lauder, Tom Ford, Burberr y
and Yves Saint Laurent. The preferred
master per fumer of Beyonce and Elton
John, Laudamiel brings his celebrated nose
to the original fragrance of Akra, the star
of Antalya. We had an enjoyable inter view
with the famous per fumer, who created
the unique fragrance of Akra. Ahead: all
the details you wanted to know about the
fragrance of Akra...

Antalya’nın kültür mirasını Akra kodlarıyla
nasıl birleştirdiniz?

How did you combine Antalya’s cultural
heritage with the Akra codes?

Bildiğiniz gibi kokuların kültürle de çok
ciddi bir ilgisi bulunmaktadır. Antalya’nın
tarihi dokusu ve taşıdığı miras, şüphesiz ki
çok etkileyiciydi. Dolayısıyla Antalya’nın
ve bölgenin gerek tarih ve kalitesi gerekse
de par füm muhtevası konusunda zengin
bir mirasa sahip olmuş olması, işimi
fazlasıyla kolaylaştırdı. Türk arkadaşlarıma
ve otellere defalarca söylediğim gibi
dışarıda hiç kimse Antalya’da neler
bulunabileceğini
bilmiyor.
Antalya’nın
turist vizyonu dış dünyada öyle çok yüksek
kalitede değil. Bu kolayca değişebilir
çünkü bir sürü şeye sahipsiniz.

As you know, fragrances are strongly
related
with
culture. The
historical
texture and the legacy of Antalya were
undoubtedly ver y impressive. Therefore,
the histor y and quality of Antalya and the
region, as well as having a rich heritage
in the content of per fume, made my job
much easier. As I said many times to my
Turkish friends and hoteliers, no one
outside knows what can be found in
Antalya. Antalya’s tourist vision is not of
such high quality in the outside world. This
can change easily because you have a lot
of advantages here.

Yeni Nesil Otelcilik konsepti Urban
Social ile yeni bir döneme merhaba diyen
Akra’nın koku kodu size emanet. Akra’nın
kendine
özel
kokuyla
özdeşleşmek
istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

The fragrance code of Akra - welcoming
a new era with its New Generation
Hospitality concept, Urban Social –
ha s been entrusted to you. How do you
evaluate the desire of Akra to identify
itself with a special fragrance?

Otel işletmeleri; mimari, dekorasyon,
lezzet hatta müziğe yeterince özen
gösterirken, kokunun misafirler üzerindeki
dönüştürücü etkisini ne yazık ki dikkate
almıyorlar. Akra ailesini böyle bir konuya
önem verdikleri için öncelikle tebrik
ediyorum. Çünkü gelecek, beş duyumuz
içerisinde
beynimizi
direkt
olarak
etkileyerek harekete geçiren kokuların
etkisiyle
şekillenecek.
Dolayısıyla
otellerde
kendilerine
özel
kokularla
bütünleşme fırsatı bulacaklar.

While the hotel businesses pay enough
attention to architecture, decoration,
flavour and even music, they do not take
into account the transformative effect of
the smell on the guests. I would like to
congratulate the family of Akra for paying
attention to such a topic. The future will
be shaped by the effects of smells that
motivate our brain directly through our
five senses. Therefore, they will have the
oppor tunity to integrate with tailor-made
fragrances in the hotels.

SAYI: 2
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A K R A
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Akra’nın kokusu nasıl or taya çıktı?

How did the fragrance of Akra
appear ?

Akra’nın genel müdürü Gökhan
Polat ve Urban Social Konsepti ’nin
yaratıcısı Cem Kınay öncelikle
otelin yeni vizyonu konusunda
bize bazı açıklamalarda bulundu.
Şehirli Sosyal Konsept, bir dönüm
noktasıydı aslında. Bölgeden topladığım malzemeleri, otelin sahibi
Haydar Barut ve eşi Zerrin Hanım,
Cem Kınay ve Türkiye’deki kokulu nesneler alanında önemli bir
oyuncu olan Brandessence’den
par füm konusunda iyi bir eğitime
sahip olan Niso Kalaonra ile paylaşarak, farklı notalar ve malzemeleri bulmak için koklama denemeleri yaptık. Yapmış olduğumuz
koklama denemelerinin ardında
da Akra kokusunu oluşturduk.

Gökhan Polat, the General Manager of Akra, and Cem Kınay, the
creator of Urban Social Concept,
first gave us some information
about the new vision of the hotel.
Urban Social Concept was actually a turning point. I shared the
materials I collected from the region with the owner of the hotel,
Haydar Barut, and his wife Zerrin,
as well as Cem Kınay and Niso Kalaonra, who is a ma jor player in
the scented objects field in Turkey
and well-educated on per fume in
Brandessence, and we conducted experiments to find different
notes and materials. We created
the fragrance of Akra after these
trials.

Tasarladığınız kokunun alt ve üst
notaları hakkında bilgi verir misiniz?

Could you tell us about the top
and bottom notes of the scent
you designed?

Urban Social konsepti her şeyden
önce gezginler için ilham verici ve
cezbedici özelliğe sahip. Bu nedenle tasarladığım kokunun alt ve
üst notalarında; yorgun gezgini
selamlayarak, şımar tacak Bergamot ve Neroli, İpek Yolu’ndan Paçuli dokunuşu, limon, Myrrh (Mür),
Korsika gibi diğer özel ve doğa
içindeki tatil beldelerinde de bulunan sakız reçinesi, Sedir ağacı
ve Atlas Sediri ’ne yer verdim.

Urban Social concept is, above all,
inspiring and captivating for travellers. For this reason, to greet the
wear y traveller, I used Bergamot
and Neroli to pamper, the touch of
the Patchouli from the Silk Road,
Lemon, Myrrh (Mür), and Corsica,
along with Cedar Tree and Atlas
Cedar, which are also found in
other special and nature resor ts,
at the top and bottom notes of
the fragrance I have designed.

Akra için özel olarak tasarladığınız bu koku, misafirlerde nasıl bir
iz bırakacak?

How will this fragrance, designed
specifically for Akra, leave a
mark on guests?

Akra için tasarladığım bu özel
koku, tüm Akra misafirlerinin tekrar tekrar yaşamak isteyecekleri
tatil deneyiminin anahtarı olacak
ve otelden ayrılan her bir konuğun hafızasında tekrar yaşamak
isteyenleri bir deneyim olarak
dünyaya yayılacak.

This special fragrance I designed
for Akra will be the key to the
holiday experience that all Akra
guests will want to experience
again and again - and it will
spread throughout the world as
an experience for those who want
to relive the memor y of their wonder ful time at the hotel.

SAYI: 2
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RAMAZAN’IN
GELENEKSEL LEZZETLERI
AKRA’DA
T H E

T R A D I T I O N A L F L AV O U R S
R A M A D A N A T A K R A

O F

Ramazan ayına özel hazırladığı tatlarını kusursuz hizmet ve şık dekorasyonuyla taçlandıran Akra, yöresel lezzetleri de Ramazan
menüsüne ekleyerek, lezzet tutkunlarını cezbetmeye hazırlanıyor.
AKRA, accenting its special holiday menu with perfect service and stylish decor, is adding local delicacies to the Ramadan feast.
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Antalya’da Ramazan dendiğinde ilk akla gelen yerlerden olan Akra, lezzetli ve alternatifli iftar menüsünün yanı sıra, muhteşem
ambiyansıyla da büyüleyici bir lezzet durağı
olarak hizmet vermeye devam ediyor. Akra,
tecrübeli ve yetenekli şefleri tarafından hazırlanan ayrıcalıklı lezzetleri ile keyifli bir iftar sofrasında buluşmak isteyen lezzet tutkunlarını bekliyor. 5 yıldızlı otel, bu özel aya
yönelik hazırladığı menü seçenekleri ile Ramazan bereketini paylaşmak isteyenleri ağırlayacak.
Zengin menüsü ve geleneksel tatlıları ile konuklarına eşsiz bir ramazan şöleni sunacak
olan Akra, geleneksel iftariyeliklerin yanı
sıra salatalar, zeytinyağlılar, Türk ve Osmanlı
mutfağının öne çıkan başlıca yemek ve tatlıları ile her damak tadına hitap edecek.
Akra, Ramazan coşkusunu çalışanlarıyla ve
iş arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen grupları
da unutmadı. Geleneksel tatların bulunduğu
birbirinden lezzetli özel iftar menülerini nezih
bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunan
Akra, 10 kişiden 500 kişiye kadar olan farklı
kapasiteli salonlarında sizleri Ramazan coşkusuna davet ediyor.

28

As one of the first destinations that comes
to mind during Ramadan in Antalya, AKRA
continues to serve as the address for flavour,
charm and ambiance. Welcoming guests for
the region’s most delightful iftar dinners with
exclusive flavours prepared by experienced
and talented chefs, the 5-star AKRA hotel
– offering a special menu prepared for this
month - is the ideal place to share the blessings of Ramadan with loved ones.
Guests will discover a unique Ramadan feast
at AKRA, with a diverse menu that includes
traditional desserts and iftariyeliks, along with
the finest salads, olive oil dishes and main
courses in Turkish and Ottoman cuisine.
AKRA also considers guests who wish to share
the joy of Ramadan with their employees and
colleagues. Offering delicious special iftar
menus with traditional tastes in a wholesome
environment, AKRA invites you to celebrate
Ramadan in halls with a capacity ranging from
10 to 500 people.
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İÇINIZDEKI ÇOCUĞU
FORFUN’DA MUTLU ETMEYE
HAZIR MISINIZ?
A R E

BOWLING

PS4

LAZER
TAG

Y O U R E A D Y T O
C H I L D H A P P Y

VIDEO
GAMES

M A K E Y O U R I N N E R
AT F O R F U N ?

JUST
DANCE

KARAOKE

MATCH
BROADCAST

BIRTHDAY

FOOD &
BEVERAGE

Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ForFun; 7’den 70’e her kesimin ilgisini çeken Play Station ve video oyunları
ile gençlerin yanı sıra içindeki çocuğu mutlu etmek isteyenlerin de vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.
ForFun, one of the most extensive entertainment centres in Antalya, continues to be the indispensable address for young people
- as well as for anyone whose inner child loves PlayStation and video games.
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Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ForFun; 7’den 70’e her kesimin
ilgisini çeken Play Station ve video oyunları
ile gençlerin yanı sıra içindeki çocuğu mutlu
etmek isteyenlerin de vazgeçilmez adresi olmaya 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, oyun
keyfini bir üst seviyeye çıkarmaya hazır olan
PlayStation tutkunlarını da unutmamış. Kıran
kırana geçecek PS4 turnuvaları ile eğlencenin doruklarına çıkacağınız ForFun’ın özel ses
ve ışıklandırmasının bulunduğu odalarında 2
adet küçük ekranın yanı sıra 1 adet dev ekran
arena da sizleri beklemekte.
Tercihiniz PlayStation’dan ziyade bir an için
her şeyden uzaklaşmaktan yanaysa, birbirinden keyifli video oyunları eşliğinde eğlenceli
saatler geçirebileceğinizi unutmayın. Redemption, savaş, yarış veya nostalji türündeki oyunlardan birisi ile kendinizi ödüllendirmeye şimdiden hazır olun.
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ForFun, one of the most extensive entertainment centres of Antalya, continues to be the
indispensable address for young people as
well as for those who want to make their inner child happy with PlayStation and video
games. In this fun-filled place - where you will
lose track of time – you’ll find many activities
and fun games suitable for all ages.
ForFun, located under AKRA V, has not forgotten PlayStation enthusiasts who are ready to
take the game to the next level. In addition to
two small screens, a giant screen arena awaits
you in the rooms of Akra with special sound
and lighting systems where you will have a
blast with challenging PS4 tournaments.
If your preference is to move away from everything for a moment, rather than immerse
yourself in PlayStation, remember that you
can have fun with enjoyable video games. Be
ready to reward yourself with a full range of
video games!
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Ö N C E K E P L E R H AVAYA

Sonra Muhteşem Bir Baloya
F I R S T, C A P S I N T H E A I R

Then Off to a Magnificent Ball!
Ödevlere, sınavlara, devamlılık zorunluluğuna; kısaca hepsine elveda! Tüm güzel anılarınızı yanınıza alarak, sona eren okul hayatınıza Akra’nın büyüleyici ambiyansında gerçekleşecek mezuniyet balosuyla veda etmeye hazır mısınız?
Goodbye to assignments, exams and attendance requirements – in short, goodbye all! Are you ready to bid farewell to your completed school life with a graduation ball in the fascinating ambiance of AKRA, taking all your beautiful memories with you?
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Mezuniyet baloları sadece 1 gece
konuşulmaz, bir öğrenci için yıllar
boyu hafızalardan silinmeyen unutulmaz bir gündür. Dersler devam
ederken sene içinde en fazla konuşulan, en heyecan verici detayları
olan ve o günün gelmesini iple çektiğiniz tek şey; elbette ki muhteşem
bir mezuniyet balosudur.
Unutulmayacak anlarla dolu bu özel
geceyi ister Akra’nın yemyeşil bahçesinde isterseniz de Akdeniz’in
engin maviliğine bakan eşsiz panoramaya sahip Athena Salonu’nda
gerçekleştirebilirsiniz.
Türk ve Dünya mutfaklarının en iyi
örneklerini sunan zengin menüleri
ve tercihe göre şekillendirilebilen
farklı dekor seçenekleriyle Akra, hayali kurulan mezuniyetleri gerçeğe
dönüştürmeye devam ediyor.

A Graduation Ball promises an unforgettable night that will live for a
lifetime in the memories of a former
student. What you probably discuss
most during the year – with the most
exciting details – is the night you’re
looking forward to: the great Graduation Ball.
This special night, full of unforgettable moments, can be realized at the
Athena Hall, with a unique panorama overlooking the vast blue of the
Mediterranean, or in the lush garden
of AKRA.
With rich menus offering the best
examples of Turkish and world cuisines, and diverse decor options that
can be tailored according to your
preference, AKRA continues to make
dream graduations a reality.

Duygu ve deneyimleri ön plana çıkartan yeni nesil otelcilik konsepti
Urban Social dokunuşuyla ayrı bir
anlam kazanan bu özel güne dair
tüm detaylar ise otelin deneyimli
ekibi tarafından özenle planlanıyor.

All the details of this special day,
which gains even more meaning with
the touch of Urban Social - the new
generation hospitality concept that
brings emotions and experiences to
the fore - are carefully planned by
the hotel’s experienced team.

Akra, hareketli şehir merkezinin tam
kalbinde olması, ulaşım kolaylığı
sağlayan konumu, ağaçların içinde
yer alan sessiz bahçesi ve havuzuyla
hayallerinizdeki mezuniyeti bir adım
öteye taşıyor.

AKRA takes the graduation of your
dreams a step further, featuring a
location in the heart of the bustling
city centre, ease of access, a quiet
garden among the trees, and a sparkling blue pool.

SAYI: 2
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PABLITO’DA KENDINIZI
MÜZIĞIN RITMINE
BIRAKIN
L E AV E
M U S I C I N

Y O U R S E L F T O T H E R H Y T H M O F
A N T A LY A ’ S A T T R A C T I O N C E N T R E ,
P A B L I T O

Şık, modern ve farklı tarzıyla kısa zamanda Antalya’nın cazibe merkezi haline
gelen Pablito, iş toplantılarının, sosyal buluşmaların ve özel günlerin değişmez
adresi olmaya devam ediyor.
Pablito, which has quickly become the centre of attraction of Antalya with its
modern and distinctive style, continues to be the constant address of business
meetings, social gatherings and special occasions.
TR
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Eşsiz lezzetleri ve güleryüzlü hizmet
kalitesi ile kısa sürede bölgenin ve
Antalya’nın cazibe merkezi haline
gelen Pablito, bu sezonda da adını
zirveye yazdırmaya devam edecek.

Pablito, which has quickly become
the centre of attraction in Antalya
with its unique flavours and friendly
service quality, will continue to write
its name to the top this season.

Samimi ve modern dekorasyonuyla
herkesin büyük beğenisini kazanan
Pablito, misafirlerine Akdeniz’in
eşsiz manzarası eşliğinde Akra’da
hizmet veriyor. Keyif ve lezzet tutkunlarının şehirdeki gözde buluşma
noktası haline gelen Pablito, seçkin
menüsü ile haftanın yedi günü misafirlerini ağırlıyor.

Greatly admired for sincere service
and modern décor, Pablito serves its
guests at Akra with a unique view
of the Mediterranean Sea. Pablito, a
favourite meeting point of pleasure
and taste enthusiasts, welcomes
guests with its distinguished menu
seven days a week.

Ülkemize ait yöresel yemeklerin
yanı sıra dünya mutfağından da çeşitli lezzetlerin ikram edildiği Pablito’nun menüsünde ise Akra Hotels
Gastronomi Danışmanı Şef Tolga
Atalay ve Executive Chef Bilal Güngör’ün imzası bulunuyor.
Tarkan, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Kenan Doğulu, Nilüfer ve Sertab
Erener gibi ünlü sanatçılarla çalışarak elde ettiği başarıları, yaptığı
remikslerle sürdürmeye devam eden
DJ Suat Ateşdağlı’nın müziklerinin damgasını vurduğu Pablito’da,
22.00’den 02.00’ye kadar süren After Party’lerde günün tüm stresini
bırakarak, eğlence dolu saatler geçirebilirsiniz.
Manzarası, konumu, hizmet anlayışı ve Akra kalitesi ile hizmet sunan
Pablito; keyifli vakit geçirip, sosyalleşmek isteyenlerin güvenilir adresi
olmaya devam ediyor.

In addition to the local dishes of our
country, Pablito offers a variety of
flavours from world cuisine and its
menu has the signatures of AKRA
Hotels Gastronomy Consultant Chef
Tolga Atalay and Executive Chef Bilal Güngör.
At Pablito - where DJ Suat Ateşdağlı,
who continues his success with his
remixes after his achievements with
great artists such as Tarkan, Ajda
Pekkan, Demet Akalın, Kenan Doğulu, Nilüfer and Sertab Erener, leaves
his mark on the night - you can
spend hours of fun in the After Party
between 22:00 - 02:00, leaving the
day’s stress behind.
Pablito, welcoming guests with its
view, location, service understanding
and Akra quality, continues to be the
reliable address for those who want
to enjoy, eat and socialize.

SAYI: 2
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CAZIN KEYFI,
THE 251 SOUL’DA
YAŞANIR
E N J O Y

T H E

J A Z Z

I N

T H E

2 5 1

S O U L

Klasik ve çağdaş müziği Akra bünyesinde dinleyicilerle buluşturmayı
hedefleyen The 251 Soul, şık ve rahat dekorasyonu, ödünsüz hizmet kalitesi ve dünya standartlarındaki akustik tasarımı ile Antalyalı müzikseverlerin yeni buluşma noktası haline geldi.
The 251 Soul aims to bring classical and contemporary music together
with audiences within the body of Akra and has become the new meeting
point for music lovers in Antalya with its stylish and comfortable decor,
uncompromising service quality and acoustic design at world standards.
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Yenilikçi ve dinamik yapısı ile
şehri kültür sanatla buluşturma konusundaki yatırımlarına
devam eden Akra, yeni markası “The 251 Soul” ile Antalya’ya
yepyeni bir caz bar kazandırdı.
Urban Social konsepti ile farklı
bir hizmet anlayışına sahip olan
Akra’nın yeni markası The 251
Soul; Caz, Blues, Funk ve Soul
başta olmak üzere, yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar eşliğinde Antalyalı müzikseverler ile buluşturmaya devam
ediyor.
Misafirlerinin kendi damak tatlarına uygun kokteylleri oluşturarak, mixology konusundaki
becerilerini test etmelerini sağlayan The 251 Soul, konuklarına
bambaşka bir deneyimin de kapılarını açıyor. Tercihini meşe fıçısı
içerisinde özel olarak hazırlanan
Barrel Age kokteylden yana kullanan misafirlere ise kokteylleri;
fıçı içerisinde yapılan tütsü sonrasında uygun aroma oluşuncaya kadar dinlendirildikten sonra
servis ediliyor.
Gece boyunca The 251 Soul’un
usta barmenleri tarafından hazırlanan Infusion içkiler ve Akra’nın ödüllü şefleri tarafından
hazırlanan atıştırmalıklar da bu
müzik keyfini birbirinden leziz
tatlarla taçlandırıyor.
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Akra, which continues to invest in
the city to bring art and culture
together with its innovative and
dynamic structure, has brought
an exciting new jazz bar to Antalya with its new brand, The 251
Soul.
As a new brand of Akra, The 251
Soul, which has a different service
understanding along with Urban
Social concept, continues to welcome music lovers in Antalya with
innovative world music, including
jazz blues, funk and soul, and live
performances.
The 251 Soul, which allows guests
to test their skills in mixology by
creating cocktails suitable for
their own tastes, opens the door
to a completely different experience. Among these: Barrel-aged
cocktails specially prepared in
oak barrels are infused with the
aromas during the aging process.
These infusion drinks, prepared
by the master bartenders of The
251 Soul, as well as snacks prepared by Akra’s award-winning
chefs, crown a delightful night of
music with delicious flavours.
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THE 251 SOUL
PERFORMANS TAKVIMI
2 5 1 S O U L P E R F O R M A N C E
C A L E N D A R

30 NİSAN APRIL 21.30 |SALI TUESDAY

11 MAYIS MAY 21.30 |CUMARTESİ SATURDAY

Tin Pan Türkİye

Akra Jazz Band feat Seran BİLGİ

01 MAYIS MAY 21.30 |ÇARŞAMBA WEDNESDAY

14 MAYIS MAY 21.30 |SALI TUESDAY

Akra Jazz Band feat Dİlek Sert Erdoğan

Thirsty Tuesday & DJ Set

02 MAYIS MAY 21.30 |PERŞEMBE THURSDAY

15 MAYIS MAY 21.30 |ÇARŞAMBA WEDNESDAY

Tasty Thursday WITH Nelly White Band

Akra Jazz Band feat Bora Çelİker

03 MAYIS MAY 21.30 |CUMA FRIDAY

17 MAYIS MAY 21.30 |CUMA FRIDAY

Tin Pan Türkİye

Tin Pan Türkİye

04 MAYIS MAY 21.30 |CUMARTESİ SATURDAY Akra

18 MAYIS MAY 21.30 |CUMARTESİ SATURDAY

Jazz Band feat Dİlek Sert Erdoğan

Akra Jazz Band feat Bora Çelİker

07 MAYIS MAY 21.30 |SALI TUESDAY

24 MAYIS MAY 21.30 |CUMA FRIDAY

Thirsty Tuesday & DJ Set

Tin Pan Türkİye

08 MAYIS MAY 21.30 |ÇARŞAMBA WEDNESDAY

31 MAYIS MAY 21.30 |CUMA FRIDAY

Akra Jazz Band feat Seran BİLGİ

Tin Pan Türkİye

10 MAYIS MAY 21.30 |CUMA FRIDAY
Tin Pan Türkİye
SAYI: 2
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ANTALYA AKRA CAZ
FESTIVALI
HAZIRAN’DA BAŞLIYOR
T H E A N TA LYA A K R A J A Z Z F E S T I VA L B E G I N S
IN JUNE

2. Antalya Akra Caz Festivali, 19-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra
Hotels’in bahçesinde gerçekleşecek.
The 2nd Antalya Akra Jazz Festival will be held on June 19-29 2019, in the garden of Akra Hotels, surrounded by the unique views
of the Mediterranean and the Bey Mountains.
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Caz müziğin dünyaca ünlü isimleri; Antalya Akra Caz Festivali ’nde sanatseverlerle
buluşuyor. Bu yıl Antalya’da ikincisi gerçekleşecek olan festival, modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock,
latin, soul ve elektronik tar zla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici
karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2. Antalya
Akra Caz Festivali, 19-29 Haziran 2019
tarihleri arasında Akdeniz ’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra
Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşecek.
Festival’in açılış gecesi, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren, büyüleyici
sesiyle dikkat çeken İspanyol sanatçı Monica Molina konseri ile olacak.
Soul ve rhtyhm’n blues’a getirdiği yenilikçi tarzıyla dikkat çeken, Simply Falling
şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk
sırada kalan Nijer ya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka festivalde sahne alacak bir
diğer isim. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da festivalde
dinleyenlerle buluşacak. Say konserde,
son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı’nı ve İzmir Süiti ’ni yorumlayacak.
Festival ikinci yılına dünyanın en iyi caz
vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında “En iyi caz vokal albüm” dalında
Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater ile veda edecek.
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World famous jazz musicians will come
to Akra Hotels this June for the Antalya
Akra Jazz Festival. The festival, which will
be held in Antalya for the second time,
is preparing to impress audiences with
a colour ful musical spectrum, blending
jazz music with funk, rock, latin, soul and
electronic styles, as well as modern and
classical jazz. The 2nd Antalya Akra Jazz
Festival will be held on June 19-29 2019,
in the garden of Akra Hotels, surrounded
by the unique views of the Mediterranean
and the Bey Mountains.
The festival will open with a concer t by
Spanish ar tist Monica Molina, who combines traditional Spanish and Latin music
with her own unique style, and captivates
audiences with her beautiful voice.
Nigerian American ar tist Iyeoka has attracted attention with her innovative
style, topping world music char ts with
her song “Simply Falling”, and will also be
joining us at the festival.
The world-famous pianist and composer
Fazıl Say will per form at the festival for
the second time, per forming his latest
works “Troy Sonata” and “Izmir Suite”.
This year, the festival will close with a performance by Dee Dee Bridgewater, who is
among the best jazz vocalists in the world,
and won a Grammy Award for Best Jazz
Vocal Album in 2011.
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KENDINIZI ÖDÜLLENDIRMENIN
ŞIMDI TAM ZAMANI
I T ’ S

H I G H T I M E T O R E W A R D
Y O U R S E L F !

Yaz aylarında güzel bir cilde kavuşmanız için bakımlara başlamanızın şimdi tam zamanı. Bakım konusunda suni yöntemleri
sevmiyor ve cildiniz için en doğru olanın organik ürünler olduğuna inanıyorsanız eğer The LifeCo Akra Antalya’da alacağınız
hizmet ile siz de Bio Organik bakımların bağımlısı olabilirsiniz.
It’s time for you to start caring now for beautiful skin in the summer. If you don’t like artificial skincare methods and you believe
that organic products are best for your skin, you may become addicted to Bio Organic treatments with the service you receive at
The LifeCo Akra Antalya.
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Sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından
da cildimizin temizlik ve bakımına özen göstermemiz gerekir. Yaşımız ilerledikçe oluşacak kırışıklık ve deformasyon gibi sorunların
önlenmesi açısından bu son derece önem arz
etmektedir.

Not just aesthetically but in terms of health,
we need to be vigilant when it comes to cleaning and caring for our skin. This is of great
importance in terms of preventing problems
such as wrinkles and deformations as we get
older.

Bakım konusunda siz de bizim gibi suni yöntemleri sevmiyor ve cildiniz için en doğru olanın organik ürünler olduğuna inanıyorsanız
kendinizi The LifeCo’nun profesyonel uzmanlarına bırakmanızın şimdi tam zamanı…

If, like us, you don’t like artificial methods, and
you believe that organic products are best for
your skin, it’s time for you to leave yourself to
the professional experts at The LifeCo.

İster BIO Organik Bakımlar ile cilt bakımınızı
yaptırabilir, isterseniz de Robolex ve Presso
Terapi ile kendinizi yaza hazırlayabilirsiniz.
Tercih tamamen size kalmış…
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You can enjoy skin care with BIO Organic Care
or you can prepare yourself for summer with
Robolex and Presso Therapy. The choice is entirely up to you...
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BIO ORGANIK BAKIM

BIO ORGANIC CARE

BIO Organik Bakımlar; yabancı maddeleri dışarı atan her organizma gibi
içindeki güçlü ve yüzde 100 doğal
maddeler ile cildi stimüle ederek, ölü
hücrelerin cildi boğmasını engeller.
İçeriğinde bulunan doğal ve organik
meyve öz suları, Argan Yağı, Hibiskus ve Yulaf Ekstresi ile Biosakkaridler, cildi besleyerek, maksimum
nemlendirme ve uzun süre koruma
sağlamaktadır. Dolayısıyla da cilde
doğal ve aktif anti – age bir bakım
sunmaktadır. Ecocert sertifikalı seri,
tüm cilt tipleri için uygundur.

BIO Organic Treatments stimulate
the skin with strong and 100% natural substances from the inside, like
any organism that throws out foreign matter, and prevents dead cells
from choking the skin. Natural and
organic fruit juices, Argan Oil, Hibiscus and Oat Extracts and Biosaccharides provide maximum hydration
and long-term protection by feeding
the skin. It therefore offers the skin
natural and active anti-aging care.
The Ecocert-certified series is suitable for all skin types.

ROBOLEX

ROBOLEX

Robolex; Vakum, lipo ultrasound,
düşük düzeyli lazer ve multi/bi-polar radyo frekanslarını birleştiren,
yeni nesil vücut şekillendirme cihazıdır. Vücuttaki yağlar öncelikle
lipoultrasound ile parçalanarak, düşük düzeyli lazer ve multipolar RF ile
yakılarak, eritilmektedir. Uygulanacak bu işlem selülitlerin azaltılmasına ciddi oranda yardımcı olurken,
vakum ile lenf drenaj ve kan dolaşımıyla da yağ hücreleri hızla vücuttan atılmaktadır.

Robolex is a new generation
body-shaping device that combines
vacuum, lipo ultrasound, low level
laser and multi / bi-polar radio frequencies. The fat in the body is first
broken down by lipo ultrasound and
burned by low-level laser and multipolar RF. This process helps to
reduce cellulite significantly, while
vacuum drainage and blood circulation in the fat cells are rapidly excreted in the body.
PRESSO THERAPY

PRESSO TERAPI
Lenf Drenajı olarak bilinen Pressotherapi, göğüs bölgesinden ayaklara
kadar kişinin tüm vücudu saran bir
hava tutumu ile uygulanan ve özel
programlara göre belirlenmiş basınç yoluyla vücuttaki lenf akımını
ve kan dolaşımını arttıran bir masaj
yöntemidir. Özellikle bölgesel incelme ve selülit tedavileri ile birlikte
uygulandığında başarı oranı da bir o
kadar artmaktadır. Kanın aksine lenfatik sistemin lenfleri pompalayan
bir organı yoktur. Bu işlem yalnızca
yakınlarda hareket eden kaslara ve
kemiklere bağlıdır. Lenf sistemi etkilendiğinde, vücut bu sıvıyı tahliye
edememektedir. Bu nedenle bu gibi
durumlarda temel vücut fonksiyonuna uygulamak açısından Presso
Terapi tedavisi son derece faydalı
olmaktadır.

Presso therapy, also known as
Lymph Drainage, is a massage
method that increases the lymphatic flow and blood circulation in the
body through pressure determined
according to special programs, and
applied with an air flow surrounding the whole body from chest to
feet. Especially when applied with
regional thinning and cellulite treatments, the success rate rises. In contrast to blood, the lymphatic system
does not have an organ that pumps
lenves. This process depends only on
the muscles and bones moving nearby. When the lymphatic system is
affected, the body cannot evacuate
this fluid. Therefore, in such cases,
the treatment of the Presso Therapy
is extremely useful for application to
basic body functions.

SAYI: 2
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AKRA, ALMANYA’DA SAĞLIK
TURIZMINI ANLATTI
A K R A T E L L S H E A LT H
T O U R I S M I N G E R M A N Y

Akra, Almanya’da gerçekleştirilen lTB Berlin turizm fuarı kapsamında Alman Sağlık Derneği
üyelerine, sunduğu sağlık hizmetleri kapsamındaki detoks ve güzellik programlarını anlattı.
Within the scope of the lTB Berlin tourism fair held in Germany, Akra told the members of the
German Health Association about the detox and beauty programs it offers within the scope of its
health services.
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Akra Hotels Satış ve Pazarlama Müdürü Okşan Esmen ve Satış & Pazarlama Yetkilisi Asu
İllez Dede, sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerin sunumunu gerçekleştirdi.

Akra Hotels Sales and Marketing Manager
Okşan Esmen and Sales & Marketing Officer
Asu İllez Dede presented the services within
the scope of health tourism.

5 yıldızlı otel konforunda detoks programları
sunduklarını belirten Asu İllez Dede, “Misafirlerimize hemşireler eşliğinde analizler yaparak, kişiye özel bir program oluşturuyoruz.
Detoksun yanında bünyemizdeki spor merkezi ile misafirlerimize spor imkanı da sunabiliyoruz. The LifeCo Akra Antalya’da ağır bir
ameliyata girmeden önce doktor tavsiyesi ile
ideal vücut değerlerinize kavuşarak, detoks
uzmanımız ile yapacağınız ön görüşme sonrasında, sizin için ideal olan programlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Asu İllez Dede stated that they offer detox
programs with the comfort of a 5-star hotel
and said, ‘’We create a personalized program
by analyzing the guests accompanied by nurses. Besides the detox, we can offer sports facilities to our guests with our sports centre. In
The LifeCo Akra Antalya, you can get information about the programs that are ideal for you
after the preliminary meeting with our detox
specialist by getting your ideal body values
with the advice of a doctor before going to a
heavy surgery.

Otelimizin imkanları sayesinde sağlıklı bir
tatil mümkün. Bu imkanları turizmin başkentinde sunmak ise bize ayrı bir keyif veriyor.
Sizleri hem sağlık hem de tatil için Akra’ya ve
Antalya’ya bekliyoruz” dedi.

A healthy holiday is possible thanks to facilities of our hotel. It is a pleasure for us to offer
these opportunities in the capital of tourism.
We look forward to seeing you at Akra and Antalya for both health and vacation.

PEDALLARIN
EFENDILERI
AKRA’DA
BIR ARAYA
GELDI
T H E M A S T E R S
P E D A L S C A M E
T O G E T H E R A T

O F
A K R A

Düzenlendiği ilk günden bu yana büyük bir beğeniyle takip edilen Akra Talks’un konukları, Tour of Antalya kapsamında Antalya’ya gelen Avusturya
eski bisiklet organizatörü Ursula Riha Kocher, İtalya Giro Şampiyonu Gilberto Simoni, bisiklet sporunun fenomen ismi Mathieu van der Poel ve Tour of
Antalya Genel Yarış Direktörü Aydın Ayhan Güney oldu.
Appearing at Akra Talks were former Austrian cycling organizer Ursula Riha Kocher, in Antalya within the scope of Tour of Antalya, Italia Gira Champion
Gilberto Simoni, cycling sports phenomenon Mathieu van der Poel, and Tour of Antalya General Racing Director Aydın Ayhan Güney.
TR
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Duayen gazeteci Faik Gürses’in moderatörlüğünde, Urban Social Lounge’ta düzenlenen sohbette; bisiklet ve spor turizmi üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Konuşmasına, “Böylesine kalabalık bir grup önünde hitap ediyor olmak,
bisiklet dalında spor yazarı kadrosunun ne kadar güçlendiğini bir kez daha ortaya
koymaktadır” sözleriyle başlayan Faik Gürses, Tour of Antalya’nın geçtiğimiz yıl
ilkini gerçekleştirmiştik. Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz organizasyona ilginin bu denli yoğun olmasından son derece mutluyuz” açıklamasında bulundu.
Antalya’ya ilk defa geldiğini söyleyen Gilberto Simoni, burasının gerçekten inanılmaz bir şehir olduğunu söyleyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bisiklet sporunu futbolla kıyasladığımızda küçük bir spor olarak kaldığını açık bir
şekilde söyleyebiliriz. Bir ülkede insanlar işe bisikletle gidip geliyorum şeklinde
konuşuyorlarsa eğer bunda emin olun bisiklet sporunun çok büyük katkısı vardır.
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An informative interview on cycling and sports tourism took place at the Urban
Social Lounge, moderated by journalist Faik Gürses. Gürses began by noting that
“being able to address such a crowded group demonstrates once again the strength
of the sports writing in the cycling branch.” He added, “We held the first Tour of Antalya last year. We are delighted to see that the interest in the event, held for the
second time this year, is so intense.”
Gilberto Simoni, who remarked that this was his first visit to Antalya, said that
it was an incredible city. He added “when we compare cycling to football, we can
clearly say that it is a smaller sports branch. If people in a country go to work by
bike, it is definite that cycling has a great contribution.”
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AKRA GRAN
FONDO
ANTALYALILARA
KEYİFLİ BİR GÜN
YAŞATTI
A K R A G R A N F O N D O
O F F E R E D T H E P E O P L E
O F A N T A LY A A N
E X C I T I N G D A Y

Yaklaşık 700 bisikletçinin pedal bastığı AKRA Gran Fondo
Antalya powered by AG Tohum’un uzun parkur birincisi
İsmail Çavuşoğlu, kısa parkur birincisi ise Ahmet Can
Aslan oldu.

TOUR OF ANTALYA
KUPASI, REKITA’NIN OLDU
R E K I T A

W I N S T H E T O U R
A N T A LY A C U P

In the AKRA Gran Fondo Antalya, Ismail Çavuşoğlu placed
first in the long track, while Ahmet Can Aslan placed first
in the short track. The Race was powered by AG Tohum,
with approximately 700 cyclists racing.
TR

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim
tarafından Antalyalılara bisiklet festivali
yaşatmak amacıyla düzenlenen amatör
yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, Akra – Barut Hotels ana sponsorluğunda ikinci kez düzenlendi. Bu yıl AG
Tohum’un co-sponsoru olduğu, 92 kilometrelik uzun ve 61 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilen yarışın uzun parkur birincisi
İsmail Çavuşoğlu, kısa parkur birincisi ise
Ahmet Can Aslan oldu.

O F

Tour of Antalya Powered By Akra 2019’un genel ferdi klasman birincisi Leopard Pro Cycling
takımından Szymon Rekita oldu.
Tour of Antalya Powered by Accra 2019’s general individual classification winner was Szymon
Rekita from Leopard Pro Cycling team.
TR

Geçmişte iki kez İtalya Bisiklet Turu’nu
kazanan ve döneminin en önemli genel
klasman bisikletçilerinden biri olan Gilberto Simoni de AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da bisikletçilere eşlik etti. Organizasyon kapsamında
gerçekleştirilen “Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzeldir Farkındalık Sürüşü” de
Antalya’da ilklerin yaşanmasını sağladı.
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Tour of Antalya powered by AKRA 2019’un
son günü 157 kilometrelik Side – Antalya Etabını Corendon Airlines’in sponsoru olduğu Corendon Circus’tan Roy Jans, 3 saat 26 dakika
21 saniye ile kazandı. Genel Ferdi klasman birinciliğini ise Leopard Pro Cycling’ten Szymon
Rekita elde etti.
Akra – Barut Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayoyu Rekita’ya, yarışın ana
sponsoru olan Barut Hotels Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar Barut giydirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Tour of Antalya’nın
galibine madalya ve ödülünü takdim etti. Bu
ödül töreninde ayrıca iki kez İtalyan Bisiklet
Turu’nu kazanan Gilberto Simoni de podyuma
çıkarak birinciyi kutladı.
Turuncu renkli Tırmanış (Dağların Kralı) Mayosu’nu kazanan Wiggins Lecol Takımı’ndan James Fouche’ye mayosunu, Corendon Airlines
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer giydirdi. Ödül ve madalyasını ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.
Sarı renkli Sprint Mayosu’nu ise Monkey
Town’dan Bas van der Kooij kazandı. Mayosunu Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak
Tonbul giydirirken, ödülünü ise Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı Dr. Erkan Yağcı takdim
etti.
AG Tohum’un sponsoru olduğu yeşil renkli
Antik Kentler Mayosu da Wiggins Lecol Takımı’ndan James Fouche’ye gitti. Mayosunu AG
Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen
giydirdi. Ödülünü ve madalyasını ise Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal takdim
etti.
Geçen yıl “Yenilenebilir Enerji” konusunun işlendiği Tour of Antalya’nın bu yıl ki konsepti
ise “Antik Kentler” oldu. Aspendos yılı olarak
ilan edilen 2019’da “Tour of Heaven – Cennet
Turu” mottosu ile bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu
yarıştı.

On the last day of Tour of Antalya powered by
AKRA 2019, Roy Jans from Corendon Circus,
sponsored by Corendon Airlines, won the 157
km Side - Antalya Lap at 3 hours 26 minutes 21
seconds. Szymon Rekita from Leopard Pro Cycling won the General Individual classification.
Haydar Barut, Chairman of Barut Hotels, which
was the main sponsor of the race, draped Rekita with the magenta-coloured jersey with
the sponsorship of Akra - Barut Hotels. Antalya Governor Munir Karaloğlu presented the
medal and award to the winner of Tour of Antalya. Gilberto Simoni, who won the Italian Cycling Tour twice, congratulated the winner, on
the podium, at the award ceremony.
Chairman of the Board of Corendon Airlines
Yıldıray Karaer draped James Fouche from
Wiggins Lecol Team, who won the orange-coloured Climbing (King of the Mountains) Jersey. Fouche’s award and medal were presented by the Mayor of Konyaaltı, Muhittin Böcek.
Bas van der Kooij from Monkey Town won the
yellow-coloured Spring Jersey. Diana Travel
Chairman of the Board Burak Tonbul draped
the jersey and his award was presented by
President of the Mediterranean Hotel Association Erkan Yağcı.
The green-coloured Ancient Cities Jersey,
sponsored by AG Tohum, was given to James
Fouche from Wiggins Lecol Team. AG Tohum
Chairman of the Board Burak Gönen draped
Fouche in his jersey. His award and medal were
presented by the Mayor of Muratpaşa Ümit
Uysal.
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AKRA Gran Fondo Antalya, an amateur
road bike race organized by Argeus Travel & Events and Yedi İletişim for residents
and visitors in Antalya, was held for the
second time under the main sponsorship
of Akra - Barut Hotels, with co-sponsorship by AG Tohum. İsmail Çavuşoğlu won
the first place in the long track and Ahmet
Can Aslan won the first place in the short
track: The race consisted of two categories, a 92km long track and a 61km short
track.
Gilberto Simoni, who won the Tour of Italy twice in the past and was one of the
most important general classification cyclists of his time, accompanied cyclists
at AKRA Gran Fondo Antalya powered
by AG Tohum. The ‘’Works Are Beautiful
in The Land They Belong To” Awareness
Race, held within the organization, broke
new ground in Antalya.

Tour of Antalya’s theme this year is ‘Ancient
Cities’; last year’s theme was ‘Renewable Energy’. Twenty-eight teams from 21 countries,
and 168 athletes, competed in the organization. The event was held for the second time in
2019, also announced as the Year of Aspendos,
with the ‘Tour of Heaven’ motto.

SAYI: 2
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AKRA TEAM, RUNATOLIA
MARATORU’NDA
KORUNCUK VAKFI IÇIN KOŞTU
A K R A

T E A M R A N F O R K O R U N C U K F O U N D A T I O N
A T R U N A T O L I A M A R A T H O N

Akra’nın takımı Team Akra, Runatolia 2019 Maratonu’nda,
İzmir Koruncuk Kahramanları’na destek olmak için koştu.
Akra’s team, Team Akra, ran to support the Heroes of İzmir
Koruncuk at Runatolia 2019.

TR
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Turizm sektörünün öncü gruplarından biri
olan Barut Hotels’in ilk şehir oteli Akra, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da adından söz
ettiriyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına
destek veren Akra, Runatolia 2019 Maratonu’nda “Adım Adım – İyilik Peşinde Koş” hareketine katılarak, Koruncukköy Urla’da eğitim
hakkı risk altındaki kız çocuklarının barınma,
beslenme ve eğitimine destek sağlamak için
İzmir Koruncuk Kahramanları yararına koştu.

Among the leading groups in the tourism sector, Barut Hotels’ first city hotel, Akra, is also
known for its social responsibility activities.
Supporting various civil society organizations,
Akra participated in the “Step by Step - Run
For Charity” segment at Runatolia 2019 Marathon for the benefit of the Heroes of İzmir
Koruncuk to support the shelter, nutrition and
education of girls whose right to education is
at risk in Koruncukköy Urla.

Vakfın 40. yılında 40 kız çocuğu ile hayata geçecek olan Çocukköyü’nde yetişen Koruncukların çağdaş bireyler olarak topluma kazandırılmasının hedeflendiği koşu da 23 kişiden
oluşan Team Akra ekibi, 3 Mart’ta gerçekleşen Runatolia’da İzmir Koruncuk Kahramanları’na dikkat çekerek bağış topladı.

The race was held on the 40th anniversary of
the Foundation. With the aim of reintegrating
the 40 girls in the Children’s Village into society as modern individuals, Team Akra - consisting of 23 people - raised funds by drawing
attention to the Heroes of İzmir Koruncuk in
Runatolia , held on March 3.
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BARUT HOTELS,
2018 YILINDA TOPLAM

95
ÖDÜL ALDI

B A R U T

H O T E L S R E C E I V E A T O T A L
9 5 A W A R D S I N 2 0 1 8
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Türkiye’nin önemli otel gruplarından Barut Hotels, 2018 yılında aldığı 95 ödül ile başarısını gözler önüne serdi.
Barut Hotels, one of the most important hotel groups of Turkey,
prove its achievements with 95 awards received in 2018.
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12 oteli ile Türkiye turizmine kalite ve hizmet odaklı bir
anlayışla katkı sağlayan Barut Hotels, 2018 yılında büyük
bir başarıya imza attı. Misafir
memnuniyeti odaklı bir yapıya
sahip olan Barut Hotels, başarısını 2018 yılında aldığı 95
ödül ile taçlandırdı.
Barut Hotels, yaptığı açıklamada “Bu büyük başarıda
emeği geçen yöneticilerimizden tüm çalışma arkadaşlarımıza ve destekleriyle eşşiz
Barut Kalitesi’ni daha ileriye
taşıyan siz değerli misafirlerimize kadar herkese teşekkürü
bir borç biliriz” diyerek ödüllerde payı olanlara teşekkür
etti.

Contributing to the Turkish
tourism with its 12 hotels as
driven by its quality- and service-focused approach, Barut Hotels attained a great
achievement in 2018. Acting
with a focus on guests’ satisfaction, Barut Hotels crowned
its achievement with 95
awards received in 2018.
In its statement, Barut Hotels
said “We owe a debt of gratitude to each and every person
with a role in this achievement
ranging from our managers to
all our personnel, and to you,
our valuable guests who have
carried the unique Barut Quality even further with their supports”, and thanked all persons
who played a role in achievement of these awards.

SAYI: 2
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PERSONAL TRAINER ILE
HEDEFLERINIZE DAHA
YAKINSINIZ
Y O U

A R E

C L O S E R T O Y O U R G O A L S
P E R S O N A L T R A I N E R

W I T H

A

Akra Fit’in her biri alanında uzman ‘Personal Trainer’ları eşliğinde, hedeflerinize artık çok daha kısa zamanda ulaşabilir, uzman
eğitmenler ile birebir çalışarak antrenmanlarınızın verimliliğini arttırabilirsiniz.
Guided by the Personal Trainers at AKRA Fit, you can reach your goals much more quickly and raise the efficiency of your workouts
with one-on-one training.
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Yazın yaklaşması eminiz ki birçoğumuza spor salonlarını hatırlatıyor. Ama yine birçoğumuz hevesle
koyduğu spora gitme hedefini birkaç hafta içerisinde kaybediyor. Hal
böyle olunca da hepimizin ihtiyacı
olan tek şey aslında biraz da profesyonel destek oluyor. Egzersize
başlangıç noktasında mutlaka işinde profesyonel bir Personal Trainer
ile çalışılması gerektiğini belirten
Akra Fit Fitness Müdürü Nasip Bayer, kişinin kendi başına egzersiz
yapacak düzeye gelebilmesi için
başlangıç seviyesinde alınacak desteğin, egzersiz konusundaki yanlış
ve eksiklikleri ortadan kaldıracağını
ifade ediyor.
Nasip Bayer, ‘Personal Trainer’ın sizi
yönlendirmedeki kabiliyeti, kendinizdeki potansiyelin farkına varmanızı sağlıyor. Bu da yaptığınız sporu
daha etkin yapmanıza olanak sağlayarak, hedeflerinize hızlı bir şekilde
ulaşmanıza yardımcı oluyor” diyor.
Egzersiz süresince sağlanılması istenen disiplin ve düzenin Personal
Trainer’ların bireylere aşıladığı motivasyon duygusu ile elde edilebileceğini dile getiren Bayer, “Personal
Trainer’lar, bireylerin motivasyonunu her daim en üst seviyede tutmaktadır. İyi bir Personal Trainer ile
hedeflediğiniz sonuca hızlı ve etkili
bir şekilde ulaşabilirsiniz” açıklamasını yapıyor.
Çalışma seviyesinin öğrenci performansının yanı sıra fiziksel yeterlilik ile belirlendiğini de sözlerine
ekleyen Akra Fit Fitness Müdürü
Nasip Bayer, “Herkesin başlangıç
programı farklıdır. Haftada kaç gün
çalışılacağı eğitim alan kişinin performans durumu ve isteği ile belirlenmektedir. Beslenme, çalışmanın
önemli bir parçası olduğu için dinlenme ve kaliteli bir uyku, genellikle bu sürecin önemli bir parçası
olmaktadır. Gerçekleştirdiğiniz aktiviteye ek olarak kaliteli ve dengeli
bir beslenme listesinin hazırlanması şarttır. Birlikte çalışacağınız bir
Personal Trainer, herkesin yakındığı
problemlerden olan üşengeçlik duygusunun bir adım önüne geçip, sizi
disipline ederek, gereken periyod
aralıklarında spor salonuna gelmenizi sağlamaktadır” diyor.
Fit bir görüntünün yanı sıra siz de
sporu yaşamınızın bir parçası haline
getirerek, bilinçli bir şekilde yapmak
istiyorsanız, Akra Fit’in deneyimli
hocalarından alacağınız destek ile
hedeflerinize daha kısa sürede ulaşma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

That summer is approaching reminds
us of the gyms we joined at the new
year – the ones we lost interest in
within a few weeks! However, sometimes all we need to regain momentum is a bit of professional support.
AKRA Fit Fitness Manager Nasip
Bayer says that working with a professional Personal Trainer is essential at the starting point of a fitness
routine. This is important in many
ways, but perhaps most crucially, a
Personal Trainer can guide clients towards a tailored fitness regime that
includes targeted exercises, as well
as helping the client do these routines correctly.
Bayer says that “a Personal Trainer’s ability to guide you, makes you
aware of your potential. This helps
you achieve your goals quickly, by
enabling you to work out more effectively.” Bayer says that the discipline
and order that go hand-in-hand with
a successful fitness routine can be
achieved with the support and motivation of Personal Trainers, and
adds “Personal Trainers always keep
the motivation of individuals at the
highest level. With a good Personal Trainer, you can quickly and efficiently reach your targeted result.”
Saying that the level of practice is
determined by the student’s physical condition as well as their performance, Bayer adds that “everyone’s
start-up program is different. The
number of days per week to exercise
is determined by the client’s performance and desire. Nutrition, rest and
quality sleep are an important part
of this process. In addition to whichever activities you are performing, it
is essential to prepare a quality and
balanced nutrition list. A Personal
Trainer can keep you one step ahead
of that sense of frustration - which
is basically everyone’s problem - by
helping you get more disciplined,
setting up a gym attendance routine
that works for you and, also, helping
you see the progress that you are
making.”
In addition to having a fitter body,
if you want to make sports a conscious and elemental part of your
life, you will reach your goals more
quickly with the support you gain
from the experienced instructors at
AKRA Fit.

PERSONAL TRAINER ILE ÇALIŞMANIN SIZE SAĞLAYACAĞI 7 FAYDA
1. Motivasyonunuz önemli ölçüde artar.
2. Beklenmedik durumlar için esnek antrenman zamanlarına ve
programlarına sahip olursunuz.
3. Beslenme programı ile egzersiz programınız birbirini tamamlar.
4. Çok daha güvenli çalışırsınız
5. Sadece vücudunuz değil, siz de yeni şeyler öğrenirsiniz.
6. En yüksek performansları gösterirsiniz.
7. İhmallerin önüne geçersiniz.
SEVEN BENEFITS TO WORKING WITH A PERSONAL TRAINER
1. Your motivation increases significantly.
2. You have flexible training times and programs for unexpected situations.
3. The nutrition program and your exercise program are complementary.
4. our workout is safer.
5. While becoming more fit, you learn both mentally and physically.
6. You demonstrate a higher performance.
7. You avoid excessive slacking off.

SAYI: 2
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RAFTING YAPMANIN ŞIMDI
TAM ZAMANI
N O W

I S

T H E
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Büyükşehrin kaosundan uzaklaşıp macera
dolu bir haftasonuna “merhaba” demek isteyenler için muhteşem bir önerimiz olacak. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri
olan rafting sporu ile haftasonunuzu renklendirmeye hazır mısınız?
Raft adı verilen botlarla, tepesi yüksek nehirlerde yapılan bir nehir sporu olan raftinglerde
asıl olan, içinde bulunduğunuz raftı devirmeden, kürekle yönlendirerek kayalar ve engeller
arasından geçirmektir. 6 ve 8 kişilik takımlar
halinde yapılan rafting de başarılı olabilmenin en önemli kuralı ise tek vücut gibi hareket
eden bir takım olmayı başarmaktır.
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For those seeking to escape the city for an
adventurous weekend, we have one question:
Are you ready to take your weekend to a new
height with rafting?
An indispensable activity for modern adrenaline enthusiasts, rafting is a river sport that
involves boats, water, obstacles – and teamwork. Rafting along high rivers and navigating
obstacles – including rocks – with oars, and
without overturning the craft, is a challenge in
any situation. In rafting, teams of six to eight
people are in a craft and the team must act as
one to successfully negotiate the course.
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Güvenli parkurlarıyla geniş
yaş aralığındaki spor, doğa
ve maceraseverleri yılın 8
ayı misafir eden Köprülü
Kanyon’da rafting yapmanın
şimdi tam zamanı…
Now is the time to go rafting
at Köprülü Canyon, which
welcomes sports, nature and
adventure lovers to its safe
tracks, eight months a year...

EN

Toros Dağları’ndan başlayarak doğa harikası kanyonlardan geçip, Serik’in güneyinden Akdeniz’e dökülen Köprü Çay,
ülkemizin en önemli rafting rotalarının
da başını çeker. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yer altı suları ile beslenen Köprü Çay,
unutmayın ki Türkiye’nin en güzel doğal
rekreasyon alanlarından da birini oluşturmaktadır. Rafting sporu için burayı tercih
eden yerli ve yabancı turistler, Manavgat
ilçesi Beşkonak Beldesi’nde konumlanan
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın doğal ve
tarihi güzelliklerini de görme olanağını
bulunurlar.

Starting from the Taurus Mountains and
passing through canyons created by the
water running from the south of Serik into
the Mediterranean Sea, Köprüçay is one
of Turkey’s most important rafting routes.
Köprüçay is fed by underground springs
and the canyon features steep sides that
are almost impossible to climb. Also one
of Turkey’s most beautiful natural recreation areas, the spot is a favourite for local
and foreign tourists who come for rafting
sports and stay to see the historical beauties of Köprülü Canyon National Park, located in the town of Beşkonak in the Manavgat province.

Değişken karakterinin yanında, güvenli
parkurlarıyla geniş yaş aralığındaki spor,
doğa ve macera severlere hitap eden Köprü Çay üzerinde yılın yaklaşık 8 ayı rafting
yapılabilmektedir. Bu sporda akarsular
zorluk derecesine göre altı dereceye ayrılırlar. 6. derece en zor parkurları oluştururken, 1. derece ise en kolay parkur olarak gösterilmektedir. Bu nedenle Köprü
Çay’da rafting yapacaksanız eğer parkur
zorluklarını da göz önünde bulundurmalısınız. Oluk Köprü’nün 100 metre alt tarafından başlayan parkurun, acemiler için
Beşkonak’ın ilerisindeki Beton Köprü’de
bittiğini de ayrıca hatırlatalım.

Rafting conditions at Köprüçay are ideal
for about eight months, and the site appeals to adventure lovers of a wide age
range with its safe tracks, as well as its
variable nature. In terms of the sport, the
streams are classified in six segments according to their difficulty, with a sixth-degree course being the most challenging
and a first-degree course the easiest.
So, before you go rafting in Köprüçay, do
consider the challenges of the course. It
should also be noted that the easier segment, for rafting novices, starts a hundred
meters below the Oluk Bridge and ends at
the Concrete Bridge next to Beşkonak.

Coğrafi konumu itibarıyla rafting için birçok elverişli alana sahip olan ülkemizde
Köprü Çay dışında; Antalya’nın çeşitli bölgelerinde, rafting sporuna elverişli başka
akarsular da mevcuttur. Alanya – Güzelbağ yolu üzerinde bulunan Alara Çayı,
Manavgat Çayı, Alanya’nın 6 kilometre
doğusunda konumlanan Dim Çayı ve Antalya kent merkezinde yer alan Düden
Çayı ise bunlardan yalnızca bazılarıdır.
Yaz mevsiminde özellikle yabancı turistlerin akınına uğrayan ve Antalya turizminin önemli bir parçası haline gelen Köprülü Kanyon’da rafting için hem kalabalık
olmaması hem de suyun debisi açısından
en uygun mevsim Nisan – Mayıs aylarıdır.

Offering many convenient areas for rafting, due to its geographical location, Turkey has other rafting rivers in Antalya, including the Alara Stream, on the road to
Alanya - Güzelbağ; the Manavgat Stream;
the Dim Stream, located six kilometres
east of Alanya; and the Düden Stream, located in the Antalya city centre.

R A F T I N G E
G I D E R K E N B U N L A R I
U N U T M AY I N

H E L P F U L
H I N T S F O R H A P P Y
R A F T I N G

• Yağmurluk, polar ve su
geçirmeyen ayakkabılar giyin.
• Yanınıza her ihtimale karşı yedek
giysi alın.
• Fotoğraf makinesi alacaksanız su
geçirmeyenleri tercih edin.
• Telefon, cüzdan, anahtarlık
gibi değerli eşyalarınızı düşme
ve ıslanma riskine karşı rafta
kesinlikle götürmeyin.

• Wear a raincoat, a polar fleece
and waterproof shoes.
• Take spare clothing, just in case.
• If you bring a camera, make sure
it’s waterproof.
• Stow your valuables (i.e., keys,
phone, wallet) somewhere safe.
Or place them in a plastic bag
and secure them in your jacket
pocket.

April and May are the best months for rafting in Köprülü Canyon, which has become
an important area for Antalya tourism, especially during the summer season.

SAYI: 2
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Yachts
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SARP YACHTS’IN YENI
XSR SERISI ILE DENIZIN SESINI
DINLEYIN!
Antalya Serbest Bölgesi’nde 3500 m 2 kapalı, 8000 m 2 toplam alanda faaliyetini sürdüren Sarp Yachts’ın yeni XSR serisi, size
denizin sesini dinleyebileceğiniz maksimum huzur ve sakinlik sunuyor.
The sleek new XSR series from Sarp Yachts is so smooth that you can hear the sound of the sea….

TR

EN

Antalya Serbest Bölgesi’nde 3500m 2 kapalı, 8000m2 toplam alanda faaliyetini sürdüren Sarp Yachts, yat sahiplerinin tüm ihtiyaç
ve taleplerini karşılayabilecek; özel imalat,
süper lüks ve mega yatlar tasarlayıp üretimini gerçekleştiriyor. Yeni nesil Hibrit motor yat serisi ise Türkiye yat inşa sektörünün lokomotifi Antalya Serbest Bölgesi’nin
içinde faaliyet gösteren ve ortaya koyduğu
yenilikçi vizyon ile adından hep övgüyle söz
ettiren Sarp Yachts’ın en büyük değer verdiği projelerinden de biri. Firma, serinin ilk
teknesi XSR 85’in üretimine ise 2018 yılında
başladı.
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Operating in the Antalya Free Zone, Sarp
Yachts meets the requirements and desires
of yacht owners, including custom manufacturing, and super luxury and mega yacht
design and production. The new generation
hybrid motor yacht series is among the most
exciting projects from Sarp Yachts, which
operates across a total area of 8,000 m 2,
including a 3500 m2 closed area, in the Antalya Free Zone - the locomotive of Turkey’s
yacht building industry. Sarp Yachts started
production of the first vessel in the XSR 85
series in 2018.
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LISTEN TO THE SOUNDS OF THE SEA FROM
S A R P YAC H T S ’ N E W X S R S E R I E S !
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Sarp Yachts artan su ve hava kirliliğine karşı yat inşa sektöründe
yenilenebilir enerji kullanımı, fosil yakıtlardan dolayı oluşan çevre
kirliliğinin azaltılması ve dünyadaki en yeni teknolojilerin takibi
ve uygulanması konularında farkındalık yaratarak, yeni bir seri
üretmeyi hedefledi. Paralel hibrit sevk sistemi ile teknelerde gürültü, vibrasyon ve emisyon değerleri artık minimuma indirilerek,
operasyon giderleri de azaltılmış olacak.

With the XSR 85 Series, Sarp Yachts aim to raise awareness on the
use of renewable energy in the yacht building sector, monitoring
and implementing of the latest technologies, while reducing environmental pollution caused by fossil fuels. Noise, vibration and
emission values of vessels are expected to be greatly minimized
and operational costs reduced with the parallel hybrid propulsion
system.

Teknelerde zaman geçirmek için size en çevre dostu yol sunan
XSR serisi, kombin bir şekilde çalışan elektrik ve içten yanmalı
motorların kümülatif emisyon değerini de yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

Offering an environment-friendly boating experience, the XSR series also reduces the cumulative emission value of electric and internal combustion engines that operate in a combined manner by
about 50 percent. The development of the FDHF Quick Displacement Body Form (patented by the Dutch company Van Oossanen)
was initiated not by a limited speed range around the maximum
speed, but by the desire to develop a form of vessel that influenced
the entire speed range. Other advantages include better seaworthiness and significantly increased comfort. Compared to jawed
boats in particular, the FDHF has a design that improves seaworthiness and manoeuvrability, while at the same time reducing the
sensitivity of the vessel to an increase in weight.

Gözde dizaynı ise Hollandalı Van Oossanen firma patentiyle “Hızlı
Deplasman Gövde Formu” FDHF’yi geliştirdi. Bu konseptin gelişimi, maksimum hızın çevresinde sınırlı bir hız aralığı değil, tüm
hız aralığı üzerinde etkili olan bir tekne formunun geliştirilmesi
arzusunda tetiklendi. Diğer avantajları ise daha iyi deniz tutma ile
önemli ölçüde artan konforu barındırıyor. Özellikle çeneli teknelere kıyasla, FDHF, deniz tutma davranışını ve manevra kabiliyetini
iyileştiren ve aynı zamanda geminin ağırlığındaki artışa karşı duyarlılığı azaltan da bir tasarıma sahip.
XSR serisi tekneler, elektrik tahrik sistemini kullanarak, yavaş seyirlerde neredeyse sıfır maliyetle teknenizi kullanma imkanı sunuyor. Elektrikli motorların bakım periyodu, içten yanmalı motorlardan daha uzun olduğundan tekne sahibine ise düşük bakım süresi
ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Sistem, aynı uzunlukta bir yata sahip daha küçük dizel motor seçimi ve elektrik motorlarının ebatlarındaki oranlardan dolayı konaklama alanlarında daha fazla alan kullanımına da olanak sağlıyor. Elektrik motorları, egsoz gazı olmadan sessizce çalıştığında
Sarp Yachts’ın yeni XSR serisi, size denizin sesini dinleyebileceğiniz maksimum huzur ve sakinlik imkanı yaşatıyor.
Tahrik sisteminden veya yatın hızından bağımsız olarak maksimum bir hızlanma değeri sağlanması ise yatın manevra kabiliyetini arttırıyor. Sarp Yachts her türlü tahrik senaryosunu optimize
edilebildiği gibi XSR teknelerinde en yüksek manevra kabiliyeti ile
de etkin ve güçlü bir seyir olanağı sunuyor.
Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ve
Kanatlı ailesinin girişimiyle kurulan tersane de Sarp Yachts azami
80 m. uzunluğa kadar tekne üretebilecek bir alt yapı ve yönetim
sistemiyle birlikte, üretim ve mühendislik kapasitesine sahiptir.
Sarp Yachts, ABS (American Bureau Shipping) Klas Kuruluşu denetiminde ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS kalite sistemlerini kurmuş ve bu 3 kalite belgesini işletmesinden dolayı da Entegre Yönetim Sistemi’ne sahip Antalya Serbest Bölgesi’ndeki ilk
ve tek, Türkiye’de iki yat tersanesinden biridir.

By utilizing electrical drive systems, vessels in the XSR series offers
the possibility of almost zero cost in slow cruises. In addition, the
maintenance period of the electric motors is longer than the internal combustion engines, thus providing lower maintenance and
cost savings to boat owners.
The system also allows the use of more space in the accommodation area due to the choice of smaller diesel engines and the proportions of the size of the electric motors. And, when those electric
motors are silently operating, without exhaust gas, Sarp Yachts’
new XSR series offers owners the maximum peace and tranquillity
on the water – running so smoothly that you can hear the sound
of the sea.
Providing a maximum acceleration value independent of the drive
system or the speed of the yacht increases the manoeuvrability of
the vessel. Sarp Yachts can optimize all types of drive scenarios
and provide efficient and powerful navigation with the highest manoeuvrability in the XSR boats.
In the shipyard, established with the enterprises of the Eti Group of
Companies Chairman of the Board Firuzhan Kanatlı and the Kanatlı family, Sarp Yachts has a production and engineering capacity
with an infrastructure and management system that can produce
vessels of up to 80 metres in length. Sarp Yachts has established
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS quality systems under the
supervision of the American Bureau of Shipping (ABS) and, thanks
to these three quality certifications, it is the one and only shipyard
in the Antalya Free Zone with Integrated Management System, and
one of just two shipyards in Turkey with the System.
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Bentley
WO EDITION
MULSANNE ILE GEÇMIŞE
GÖZ KIRPACAK

B E N T L E Y
N O D S
T O
T H E
P A S T
W I T H
W O
E D I T I O N
M U L S A N N E

T H E

Premium otomobil kavramının lideri Bentley, 100. yıl kutlaması için 2019
modellerine eşsiz dokunuşlarda bulunacak.
As the leader of the premium car concept, Bentley puts unique touches on
2019 models for its 100th anniversary celebration.
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Her zaman söz sahibi olan ve tarih sayfalarına adını
lüksün kralı olarak yazdıran Bentley, kurucusu Walter
Owen (WO)’nun dediği gibi “Hızlı bir araba, iyi bir araba
ve sınıfının en iyisi” prensibinden ayrılmadan bugünlere
geldi. Şu günlerde bir dizi eşsiz sayılabilecek özellik ve
aksesuarlarla 100. yaşını kutlamaya hazırlanan şirket,
yeryüzündeki gücünü bir kez daha herkese gösterecek.

Considered among the kings of luxury, Bentley has embodied the principle of its founder, Walter Owen (WO) to
the present day: “A fast car, a good car and the best in its
class.” As the Company prepares to celebrate its 100th
birthday by presenting a number of unique features and
accessories, it once again demonstrates its power to everyone on earth.

Premium otomobil kavramının lideri olan İngiliz şirket,
100. yılına özel olarak yalnızca 100 adet üreteceği Mulsanne WO Edition ile tüm bakışları üzerine toplayacak.
Özel üretim Bentley Mulsanne’nin dış kısmında yoğun
bir krom yer alırken, Beluga siyah jantlı tekerlekleri de
yine bu seriye özel olacak. İşçiliğin üst seviyede olduğu
Mulsanne’nin çamurluklarındaki “B” harfi ile başlayan
detay ise hemen göze çarpacak. Bu arada yapılış amacına özel, baskılı kırmızı deri koltuklar ise kişiye özel olarak ayrı tutulacak.

The leader of the premium car concept, the British company will have the eyes of the world upon it with its
Mulsanne WO Edition – with only 100 produced for its
100th anniversary. The special production Bentley Mulsanne has heavy chrome on the body and Beluga wheels
with black rims that are exclusive to this series. The detail starting with the letter “B” on Mulsanne’s mudguards,
which represent a high level of labour, will stand out immediately. In the meantime, the printed red leather seats
will be tailor-made specific to the purpose of production.

SAYI: 2
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F A I R S

DOSSO DOSSI
FASHION SHOW
D O S S O

D O S S I
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F A S H I O N
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Dünyaca ünlü markaların defilelerinde podyuma çıkan İsrailli top model Bar Refaeli, Haziran ayında Antalya’da düzenlenecek Türkiye’nin
en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show’da baş manken olarak
çıkacak. Türkiye’nin en büyük moda şovu olan ve ünü ülke sınırlarını
aşan Dosso Dossi Fashion Show, 06 – 11 Haziran tarihleri arasında Antalya EXPO Center’da gerçekleştirilecek.

Israeli top model Bar Refaeli, who has been in fashion shows for
world-famous brands, will be the top model at Dosso Dossi Fashion
Show, Turkey’s largest fashion show, to be held in June in Antalya. The
globally renowned Dosso Dossi Fashion Show will take place at the Antalya EXPO Centre between June 06 - 11.

HESTOUREX 2019 SAĞLIK,
SPOR VE ALTERNATIF
TURIZM FUARI
H E S T O U R E X 2 0 1 9 H E A LT H , S P O R T S
A LT E R N A T I V E T O U R I S M F A I R
TR

EN

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, 4 – 7 Nisan
tarihleri arasında Antalya ANFAŞ EXPO Center’da düzenlendi. İlk yıl
“Kamp Karavan”, ikinci yıl “Gastronomi” ile yapılan fuar, bu yıl “Spor
Turizmi” teması ile kapılarını açtı.
HESTOUREX 2018’de, 253 katılımcı firmadan, 517 yetkili ile 165 ülkeden
gelen 5017 kişilik alım heyeti toplam 50.387 ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiş, orta ve uzun vade de ise toplam 20 milyar TL’lik yeni iş potansiyeli yaratılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü yapılan HESTOUREX,
Türkiye’deki kurum ve kuruluşları dünyanın her yerinden gelen satın
alma heyetleriyle bir araya getirerek, tüm ülkedeki turizm hizmeti veren işletmelerin 4 mevsim faaliyet göstermesini ve turizmi sürekli hale
getirmeyi hedeflemektedir.
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The HESTOUREX 2019 Health, Sports and Alternative Tourism Fair was
held between April 4 - 7 at Antalya ANFAŞ EXPO Centre. The Fair,
featuring a “Camp Caravan” theme in its first year and a “Gastronomy” theme in its second, opened its doors this year with the theme of
“Sports Tourism”.
At HESTOUREX 2018, a total of 50,387 bilateral business meetings
were held by 517 authorized representatives from 253 participating
companies and purchasing committees of 5017 people from 165 countries, with new business potential of TL 20 billion created in the medium
and long term. HESTOUREX, in its third edition this year under the auspices of the Presidency, aims to deliver the nation’s tourism facilities to
four-season operationality and to make tourism permanent by bringing
together the institutions and organizations in Turkey with purchasing
delegations from all over the world.

ŞEHİRDEKİ ETKİNLİKLER
C I T Y

E V E N T S

ANTALYA KUM
HEYKEL MÜZESI

ULUSLARARASI
TIYATRO FESTIVALI
I N TER N AT I O N A L T HE A T RE FE S T I VA L

ANT ALYA S AN D S CULPT UR E MUS EUM

TR

TR

Tarih: 17 – 27 Mayıs 2019
Yer: Haşim İşcan Kültür Merkezi

Tarih: 01 Mayıs – 30 Kasım 2019
Yer: Lara Sahil Bandı

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan festival, geride kalan 9 yılda 39 yabancı, 24
Devlet Tiyatroları grubuna ev sahipliği
yaparak, 143 gösterimde 86 bin 500 seyirciye ulaşmıştır. Bu yıl da birbirinden
eşsiz oyunların yer alacağı festival, 17 –
27 Mayıs tarihleri arasında Haşim İşcan
Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerin
beğenisine sunulacak.

Antalya’nın dünyaca ünlü Lara Sahil
Bandı’nda 10 bin metrekare alanda,
yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanılarak, dünyanın birçok ülkesinden
katılan profesyonel kum heykel sanatçılarının yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde yaratılan muhteşem eserler her gün 09.30 – 23.00
saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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Date: May 17-27, 2019
Venue: Haşim İşcan Cultural Centre

Date: May 01 - November 30, 2019
Venue: Lara Coastal Band

Over the previous 9 years, the festival has hosted 39 international and 24
State Theatre groups, as well as 86,500
spectators for 143 displays. The festival,
which will include various unique plays,
will run from May 17- 27 at the Haşim
İşcan Cultural Centre.

Magnificent displays are created following a 3-week performance by professional sand sculpture artists from
all around the world. Approximately 10
thousand tons of river sand are used
at the world famous Lara Coast Band
in Antalya, and the sculptures can be
viewed between 9.3 and 23 everyday.

PENC ERE
TR

Tarih: 14 Mayıs 2019
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

KADIN KAFASI

Birkan Uz’un yönettiği Pencere oyunu,
izleyişiyle buluşmaya devam ediyor.
Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve
bir adam… Son 3 sezondur sahnelerde
olan Pencere oyununda, Haluk Bilginer
gibi usta bir oyuncu ile aynı sahneyi
paylaşan Esra Bezen Bilgin ve Kürşat
Demir’in performansını kesinlikle kaçırmamanızı öneririz.

TR

Tarih: 18 Mayıs 2019
Yer: Antalya Kültür Merkezi
İrfan Kangı’nın yönettiği Kadın Kafası,
18 Mayıs 2019’da Antalya Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.
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Date: May 14, 2019
Venue: Turkan Soray Cultural Center

Date: May 18, 2019
Venue: Antalya Cultural Center

Directed by Birkan Uz, the play “Pencere”
(original title: “Skylight”) keeps being
played. A woman and a man with different world-views... We highly recommend you to watch the performance
of Esra Bezen Bilgin and Kursat Demir,
who share the same stage with such a
proficient actor as Haluk Bilginer at the
play “Pencere” that has been staged for
the last 3 seasons.

Directed by Irfan Kangi, “Kadin Kafasi”
will be staged at Antalya Cultural Center on May 18, 2019.

MAHŞER-I
CÜMBÜŞ

ÜÇÜ BIR ARADA
TR

Tarih: 23 Mayıs 2019
Yer: Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

TR

Tarih: 22 Mayıs 2019
Yer: Antalya Sahne
(Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu)
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş,
tiyatroseverler ile buluşmaya devam
ediyor. Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda muhteşem bir gösteriye imzasını
atacak olan Mahşer-i Cümbüş ekibi ile
keyifli bir gün yaşamaya şimdiden hazır
olun.
EN

Date: May 22, 2019
Venue: Antalya Sahne
(Konyaalti Open-Air Theatre)
Leading the modern improvisational
theatre in Turkey, “Mahser-i Cumbus”
is continuing to meet theatre lovers. Get ready to have a pleasant day
with Mahser-i Cumbus team that will
perform a stunning show at Konyaalti
Open-Air Theatre.

Engin Alkan’ın yönettiği “Üçü Bir Arada”,
kadınlar eşitlik ararken aslında erkeklerin
de 1 – 0 gelip başlamadığı hayatla maçımızı ve okula, işte, kavgada, yatakta,
girdiği her maçta skordan skora koşmak
zorunda bırakılan erkekliğin türlü hallerini
anlatıyor. Oyun, 23 Mayıs 2019 Perşembe
günü Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet
Kongre ve Fuar Merkezi’nde Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
EN

Date: May 23, 2019
Venue: Nazim Hikmet Fair and
Congress Center
Directed by Engin Alkan, “Ucu Bir Arada”
tells us various situations of manhood
where men are forced to score up in all
matches at school, workplace, fights and
even in beds in such a life where they, in
fact, don’t have a head start while women
seek for equality. This play will be staged
on Thursday, May 23, 2019 at Nazim Hikmet Fair and Congress Center of the Municipality of Konyaalti.
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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?

DID YOU KNOW?
İnsanın doğasında var olan öğrenme isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bilgiyi ya da bir görseli fark ettiğinde hemen
harekete geçer. Dünyanın bilinen en yaşlı hayvanından ilk Atatürk heykeline kadar pek çok ilginç bilgiyi sizler için
derledik. Bakalım bunları biliyor musunuz?
The desire for learning that exists in human nature takes action when we realize something that we do not know.
We have compiled a great deal of interesting information - from the oldest known animal of the world to the first
statue of Atatürk.

İLK ATATÜRK HEYKELI
NEREDEDIR?

İLK TÜRK AVUKAT
KIMDIR?

W H E R E I S T H E F I R S T S TAT U E O F
ATAT Ü R K ?

WHO WAS THE FIRST TURKISH
LAWYER?
TR

TR

Türkiye’nin ilk Atatürk heykeli, İstanbul Gülhane Parkı’nın denize yakın bölümündedir. Heykel, Avusturyalı
heykeltraş Heinrich Krippel tarafından, 3 Ekim 1926
günü dikilmiştir.

EN

Turkey’s first statue of Atatürk is close to the sea section of Istanbul’s Gülhane Park. The statue was created and installed by Austrian sculptor Heinrich Krippel
on October 3, 1926.

İlk Türk avukat, 1843 – 1906 yılları arasında yaşamış
olan Kırımizade Neşet Molla’dır. Kendisi, Kırimizade
Reşit Efendi’nin oğludur. Muallimhane-i Nüvyab’tan
mezun olduktan sonra, 1892 yılında İstanbul’da avukatlığa başlamıştır. Eserleri, Kırımizade Mecmuasi ve
Fihrist-i Ahlak’tır.
EN
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DÜNYANIN BILINEN
EN YAŞLI HAYVANI
HANGISIDIR?

BIR YILDIRIMIN
SICAKLIĞI YAKLAŞIK
KAÇ DERECEDIR?

W H AT I S T H E O L D E S T K N O W N
ANIMAL IN THE WORLD?
TR

Dünyanın bilinen en yaşlı hayvanı bir kabuklu deniz
yumuşakçasıdır. Ming adı verilen istiridye 507 yaşındayken Bangor Üniversitesi bilim insanları tarafından
kazara öldürülmüştür.

HOW MANY DEGREES IS THE
T E M P E R AT U R E O F L I G H T N I N G ?
TR

Bir yıldırım yaklaşık 30 bin Kelvin (26,726 derece) sıcaklığa ulaşabilir. Öte yandan Güneş’in yüzey sıcaklığı
sadece 6 bin Kelvin (5,726 derece)’dir. Öncelikle, Güneş’in yüzeyinin aslından en soğuk katmanı olduğunu
söylememiz lazım. Çekirdeğine indiğinizde sıcaklığı,
yaklaşık 15 milyon Kelvin (yaklaşık 14,999,726 derece)’dir. Atmosferi ise 500 bin Kelvin (yaklaşık 499, 726
derece) sıcaklığı bulur.

EN

The world’s oldest known animal was an ocean quahog clam. Known as Ming, the 507-year-old clam was
among 200 collected live, by scientists, from the Icelandic shelf. All were frozen for transport, and Ming’s
age was discovered during analysis in the lab.

YAĞMURUN IÇERIĞINDE
HANGI VITAMIN
BULUNMAKTADIR?
W H I C H V I TA M I N I S P R E S E N T I N
RAIN?
TR

Tatlı su ve deniz plankton yosunlarının yaklaşık yüzde 70’i herhangi başka bir metabolitten daha sıklıkla
B-12 vitaminine ihtiyaç duyar, bu da B-12’nin fitoplankton topluluğu üzerindeki potansiyel etkisinin farkına varılmasına neden olur.
EN

About 70 percent of freshwater and marine plankton
algae need more vitamin B-12 than any other metabolite, which leads to the realization of the potential
impact of B-12 on the phytoplankton community.

56

EN

Lightning can reach the temperature of about 30,000
Kelvin (26,726 degrees). On the other hand, the surface temperature of the Sun is only about 6,000 Kelvin (5,726 degrees). However, the surface of the sun is
its coldest layer: at its core, the sun’s temperature is
about 15 million Kelvin (about 14,999,726 degrees). The
atmosphere is about 500,000 Kelvin (about 499,726
degrees).

