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Bu sene 5. yılımızı kutladığımız Akra Hotels’de siz değerli misafirlerimiz ile birlikte güzel bir aile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Akra ailesi olarak; çalışma azmimizin yanı sıra; aile kavramına verdiğimiz önemin bizi bugünlere taşıdığını bilmenizi isterim.
Hedefimiz; kalite, prestij ve iyi hizmetle farkımızı ortaya koyarak, siz değerli misafirlerimiz için her şeyin en iyisini sunabilmektir. Şu
an okuduğunuz bu dergi de, sizler için hazırladığımız yenilikçi hizmetlerimizden yalnızca bir tanesidir.

EN ÖZEL GÜNÜNÜZE
TATLI BIR DOKUNUŞ
A SWEAT TOUCH TO
YOUR MOST SPECIAL
DAY

THE LIFECO AKRA
ANTALYA WELL-BEING’DE
DETOKS YAPMANIN ŞIMDI
TAM ZAMANI
IT’S HIGH TIME TO DETOX
AT THE LIFECO AKRA
ANTALYA WEL-BEING

SÜPER LIG COŞKUSU
AKRA AYRICALIĞIYLA
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ARE YOU READY TO
ENJOY SUPER LIG WITH
PRIVILEGES OF AKRA?
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Dergimizin dördüncü sayısında sizleri özellikle Roma egemenliği döneminde en gelişmiş yıllarını yaşayarak, antik güzellikleri
ve zengin tarihiyle hafızalarda yer eden Demre’ye götürerek keyifli bir yolculuğa çıkaracak, ardından ise rotamızı Davraz Kayak
Merkezi’ne doğru çevireceğiz.
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YENI YILI AKRA’DA
KARŞILAMAYA HAZIR
MISINIZ?
ARE YOU READY TO
WELCOME THE NEW
YEAR AT AKRA?

MEZE FESTİVALİ,
LEZZET ŞÖLENINE
HAZIR MISINIZ?
MEZZE FESTIVAL,
ARE YOU READY
FOR THE FEAST OF
DELICIOUS TASTES?

TÜRKIYE’NIN EFSANE
RESTAURANTI:
7 MEHMET
THE LEGENDARY
RESTAURANT OF
TURKEY: 7 MEHMET

Basımcı ve Basıldığı Yer:
FORM BASKI

Bitti mi? Tabii ki hayır… The Akra Magazine’in bu sayısında öne çıkan diğer konu başlıklarımız arasında ise; ilgi gören kişisel gelişim
kitaplarıyla tanıdığımız Meltem Güner olacak. Bunların yanı sıra yüzmeden tenise, otomobilden kültür sanata ve en önemlisi de
lezzet yolculuğuna uzanan geniş bir içerik yelpazesini de yine The Akra Magazine ayrıcalığıyla okuyabileceksiniz.
Şimdiden keyifle okumanız dileğiyle,

EN

We have justified proud of creating a lovely family with you, our valuable guests, at Akra Hotels this year, marking our 5th anniversary
of establishment.
I want you to know that the importance we, as the Akra family, attach to being a family here is the driving force that has carried us up
until now, besides our determined efforts. We aim to make our difference with our quality, prestige and good service, and to provide you,
our valuable guests, with the best-in-class service. This magazine, you’re reading now, is just one of the innovative services we have
prepared and realized exclusively for you.
On this fourth issue of our magazine, we’ll take you to a pleasant journey to Myra, which has witnessed the most developed years of the
Roman period and leaved its mark on our minds with its ancient beauties and rich history, and then head to Davraz Ski Center.
Is that all? Of course, no! The Akra Magazine covers many other interesting topics including Meltem Guner known for her highly-acclaimed personal development books. Additionally, you’ll also read many articles on a wide range of topics from swimming to tennis,
from automobile to culture & arts, and above all a journey of unique tastes in this issue of the Akra Magazine.
We hope you enjoy it

Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın (Dergi)
Yayın Periyodu:
3 Aylık
The AKRA Magazine Dergisi,
Akra Hotels adına Yedi İletişim
tarafından T.C yasalarına uygun
olarak yayımlanmaktadır. The
AKRA Magazine Dergisi’nin isim
ve yayın hakkı, Akra Hotels’e
aittir. Dergide yayımlanan yazı,
fotoğraf ve illüstrasyonların
her hakkı saklıdır. Kaynak
gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Yazıların sorumluluğu yazarlara,
yayımlanan ilanların sorumluluğu
ise sahiplerine aittir.

YILA GENEL BAKIŞ: AKRA,
BIR OTELDEN ÇOK DAHA
FAZLASI
YEARLY OVERVIEW:
AKRA... MORE THAN A
HOTEL

THE 251 SOUL’A
DAMGASINI VURAN
KOKTEYLLER
OUTSTANDING
COCKTAILS BY THE 251
SOUL

ASTON MARTIN, DBS
SUPERLEGGERA
VOLANTE’YI TANITTI
DBS SUPERLEGGERA
VOLANTE INTRODUCED
BY ASTON MARTIN

G Ö K H A N
NASUH MAHRUKI:
“HAYATINIZ EN BÜYÜK
MACERANIZ OLSUN”
NASUH MAHRUKI: “YOUR
LIFE IS YOUR GREATEST
ADVENTURE.”

AKDENIZ’IN PARLAYAN
YILDIZI: DAVRAZ
SHINING STAR OF THE
MEDITERRANEAN REGION:
DAVRAZ

ŞEHIRDEKI ETKINLIKLER
ORGANIZATIONS IN
ANTALYA

P O L A T

Akra Hotels Genel Müdürü
General Manager of Akra Hotels

akrahotels.com
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A N T I K Ç A Ğ
D E M R E

G Ü Z E L I :

Demre
M.Ö 3. yüzyıldan bu yana Likya’nın en önemli şehirlerinden biri olarak varlığını sürdüren Demre, özellikle
Roma egemenliği döneminde en gelişmiş yıllarını yaşayarak, bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepelere
kurulmuştur.
Existing as one of the most important towns of Lycia since the 3rd century BC, Myra is located on the hills of
today’s rock graves, and has enjoyed its most developed years especially during the Roman period.

A N

A N C I E N T T I M E
M Y R A
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Bir şehir düşünün ki taa M.Ö 5. yüzyıllarda kurulmuş, antik güzellikleri
ve zengin tarihiyle de hafızanızda yer
etmiş olsun. “Yüce Ana Tanrıçası’nın
Yeri!” anlamına gelen Demre, özellikle Roma egemenliği döneminde en
gelişmiş yıllarını yaşayarak, bugünkü
kaya mezarlarının üzerindeki tepelere
kurulmuştur.

Can you ever imagine that a town, which
was established back in the 5th century
BC, is still remembered with its ancient
beauties and rich history? Myra, meaning
the “Place of The Great Mother Goddess!”,
is located on the hills of today’s rock
tombs, and has enjoyed its most developed years especially during the Roman
period.

Likya uygarlığının en önemli 6 kentinden biri olan ve tarihi geçmişi M.Ö 5.
yüzyıla kadar inen, üç tarafı dağlarla
çevrili Demre, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli tatil
merkezlerinden biridir.

Myra, one of the most important 6 towns
of the Lycian civilization and dating back
to the 5th century BC, is surrounded by
the mountains on three sides and one of
the most important holiday attractions
of Turkey thanks to its history and natural
beauties. Located on the west of Antalya
Gulf and the south of Teke peninsula with
its untouched beaches and ancient texture, Myra is surrounded by Finike (Phoenix) on the east and north, and Kas on the
west, and also the Mediterranean Sea on
the south.

Bakir koyları ve antik dokusuyla Antalya Körfezi’nin batısında, Teke Yarımadası’nın da güneyinde kalan bu
şirin ilçe, doğu ve kuzeyde Finike,
batıda Kaş, güneyde ise Akdeniz ile
çevrilidir.
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Tarihi geçmişi ve coğrafi konumu itibariyle cazibe merkezi haline gelen ilçe, başta Noel Baba Kilisesi olmak
üzere Myra Antik Kenti ve Tiyatrosu, Andreake Antik
Kenti, Kaya Mezarları ve Simena Antik Kenti’ne de ev
sahipliği yapmaktadır.
Özellikle Myra Antik Kenti’nden 5 dakika uzaklıkta bulunan ve tüm dünyada Noel Baba olarak benimsenen
Aziz Nicholas’ın mezarının da yer aldığı St. Nicholas
Kilisesi, Ortodoks Hristiyanlar içinde aynı zamanda bir
hac destinasyonu olarak kabul edilmektedir. Yapımına
Bizans Dönemi’nde başlanan kilisenin tamamlanması
ise geçirilen depremlerle birlikte 11. yüzyıla kadar sürmüştür.
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Becoming a center of attraction thanks to its historical
past and geographical location, this small town includes
Myra Ancient City and Theatre, Andreake Ancient City,
Rock Tombs and Simena Ancient City.
Especially the Church of St. Nicholas, just 5 minutes
away from Myra Ancient City and containing the
tomb of the Saint Nicholas who is recognized as the
Santa Claus around the world, is also considered as a
destination of pilgrimage for Orthodox Christians. This
church was initiated to be constructed in the Byzantine
Period, and the construction process continued up until
the 11th century due to the earthquakes.

THE AKRA MAGAZINE

ST. NICHOLAS
(SANTA CLAUS) CHURC
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Bütün dünyada Noel Baba adıyla tanınan Aziz Nicholas, Anadolu’da yaşamış bir din adamıdır. Günümüz
İtalyası’nın Sicilya Adası, Napoli, Almanya’nın Frieburg
ve hatta Amerika’da New York kentinin koruyucu azizi
olma derecesine varan önemi, her yılın 6 Aralık günü
yapılan anma törenleri ile daha da pekişmektedir.
Zor durumda olan çocukları ve insanları koruyucu kişiliği ile bilinen Noel Baba, özellikle Noel geceleri ortaya çıkarak, çocuklara hediyeler getiren sempatik bir
karaktere dönüşmüştür. Ne derece gerçeklere aykırı
olursa olsun, Hristiyan ülkelerinde Noel Baba, özellikle
çocukların heyecanla bekledikleri sevimli birisi olarak
yaşamaya devam etmektedir.
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The Saint Nicholas, globally known as the Santa Claus,
is a man of God who lived in Anatolia. His importance
up to being the patron saint of the Sicily and Napoli
of Italia, and Frieburg of Germany, and even the New
York city of the USA is reinforced even further with the
memorial services held for him on December 6 every
year.
Known for protecting all needy children and persons,
Santa Claus has turned into a sympathetic character
who appears especially in the Christmas nights and
brings gifts for children. Even if it is contrary to the facts
of the real life, Santa Claus continues to live as a lovely
person who is awaited excitedly especially by children.
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N E W
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BU SENEKI YILBAŞI
HEDIYENIZ
AKRA GIFT CARD’DAN…
Y O U R

N E W

Y E A R

G I F T I S F R O M
C A R D . . .

T H E

A K R A

G I F T

2019 yılında yüksek performans gösteren çalışanlarınızı, alışılagelmiş hediyelerin dışında Akra’nın yepyeni ve
dinamik uygulaması Akra Gift Card ile mutlu etmeye ne dersiniz?
How about breaking the ordinary rules and awarding your high performers of 2019 with the Akra Gift Card, the brand
new and dynamic initiative by Akra?
TR
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Yılbaşı yaklaşıyor ve hemen her kurumsal şirket de
yılbaşında iş ortakları, müşterileri veya çalışanları
için bir hediye arayışı içerisine girmiş durumda. Eğer
siz de bu yazıyı okuyorsanız şimdiden hediye arayışınıza son verebilirsiniz. Çünkü beklentilerinizi karşılayacak muhteşem bir hediye Akra’da sizleri bekliyor
olacak.

New year is around the corner, and nearly all corporate
companies are looking for new year gifts to be presented to their business partners, clients/customers or employees. If you’re reading this article, it means you don’t
need to look for new year gifts any more. Because, an
ideal gift to meet your expectations is waiting for you
at Akra.

Yenilikçi ve vizyoner bakış açısını her daim gözler
önüne seren Akra, alışılagelmiş hediyelere son vererek, çalışanlarını mutlu etmek isteyen firmalar için
muhteşem bir kart hazırladı. Akra Gift Card adını verdiği bu kart ile siz de çalışanlarınızı Akra Gift Card’ın
ayrıcalıklarla dolu dünyasıyla tanıştırabilirsiniz.

Laying its innovative and visionary perspective always, Akra has prepared a great card for the companies wanting to put the classical gifts on the shelf, and
making their employees happy in a different way. You
can present this Akra Gift Card to your employees, enabling them to enter into the privileged world of the
Akra Gift Card.

THE AKRA MAGAZINE
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Asmani

HAZIRLADIĞI YEPYENI MÖNÜSÜYLE KIŞA
DAMGASINI VURACAK

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

Yöresel sebze ve meyvelerin özütlerin ile dünya mutfağının kabul ettiği ürünleri uyumlu hale getiren Asmani, 2019 – 2020 kış
sezonunda misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.
Asmani continues to be the centre of attraction in Antalya. Chef Mehmet Öztürk and his team create delicious dishes from fresh,
natural field-to-table ingredients, while Suat Ateşdağlı curates the restaurant’s music.
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Antalya’nın muhteşem manzarasını,
enfes kokulu eşsiz lezzet şölenleriyle
birleştiren Akra, 2019 – 2020 kış sezonu için hazırladığı mönüsüyle misafirlerine zamansız bir deneyim yaşatacak. Yıldızlara dokunma mesafesinde
olacağınız Asmani, unutmayın ki Akra’daki lezzet noktalarından yalnızca
bir tanesi…

Blending the amazing view of Antalya
with the feasts of aromatic and unique
tastes, Akra will offer its guests a
timeless experience with its brand-new
menu designed exclusively for 2019 2020 winter season. Making you feel
like you can touch the stars, Asmani is
just one of the delicious spots at Akra;
don’t forget it...

Şık dekorasyonu, farklı tarzı, sıcak
atmosferi ve her zevke hitap eden
lezzetleri ile adını zirveye yazdıran
Asmani, misafirlerini en iyi şekilde
ağırlamak için her zaman hazır. Çünkü Asmani ekibi için hoş geldin demek
sıradan bir karşılamadan ziyade, misafirlerinin ruhuna dokundukları sihirli
bir gülümsemeden ibaret.

Rising to the peak with its elegant
decoration,
different
style,
cozy
atmosphere and tastes appealing to
all different palates, Asmani is always
ready to host its guests in the best
manner. Because; for the Asmani team,
saying “Welcome” is a magical smile
touching the spirits of its guests rather
than just an ordinary welcoming.

Panoramik manzarasıyla Akra’nın 10.
katında hizmet veren restoran, evinizin konforunu aratmayacak samimi ve
modern dekorasyonuyla da keyfin ve
kalitenin yegane adresi durumunda.
Tolga Atalay tarafından hazırlanan
Asmani’nin mönüsündeki birbirinden
seçkin yemekler ise şef Mehmet Öztürk ve ekibine ait.

Providing service on the 10th floor of
Akra and offering a panoramic view,
Asmani restaurant is the one and only
place for a cozy and warm atmosphere,
besides entertainment and quality
with its modern decoration that makes
yourself at home. The distinguished
meals on Asmani’s menu prepared by
Tolga Atalay are cooked by the chef
Mehmet Ozturk and his team.

Asmani’de kış sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan mönü, Türk ve
Dünya mutfağının kabul ettiği gerçekler doğrultusunda hazırlanacak.
Sebze, meyve ve baharatların saf lezzetlerine ulaşmak için sade bir teknik
kullandıklarını belirten şef Mehmet
Öztürk; “Bu sezon hazırlayacağımız
lezzetlerde, belirtmiş olduğumuz özüt
lezzetleri, daha eski usul olmak koşuluyla, ağır tandırlama, buğulama ve
ızgaralar ile birleştireceğiz. Aslında
aynı tabakta hem yoğun lezzetler bize
kışı yaşatacak, hem de saf ve berrak
lezzetler tadımlarımızı keskinleştirecek” şeklinde konuştu.
Bu sezon tatlı ve ekşiyi yemeklere eşlik edecek yan lezzetler olarak daha
yoğun kullanacaklarını belirten Mehmet Öztürk, bunun yanında yöresel
ürünler ile harmanlanmış yeni yemeklerimize de mönümüzde yer vererek,
misafirlerimize sunacağız” dedi.
Aralık – Şubat dönemleri arasında
Kalkan Festivali’nin organize edileceğini sözlerine ekleyen şef Mehmet
Öztürk, ayrıca kaz eti ile ilgili de kırsal
reçete araştırmalarımıza başladık. Bunun yanı sıra özel bir Rokoko çalışması
içindeyiz. Bu kış kestane, kereviz, pırasa, kalkan, ıslak dinlendirilmiş etler,
aralarda av etleri ve özüt kremsi lezzetler sunmaya hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Asmani’s menu, gearing up to leave
its mark on the winter season, will
be prepared in line with the facts
recognized by the Turkish and World
cuisine. Explaining that they are
employing a simple technique to reach
the pure tastes of vegetables, fruits
and spices, chef Mehmet Ozturk said:
“We’ll blend the extract-based tastes
with the old styles of slow roasting,
poaching and grills this season. In fact,
we’ll enjoy winter with intense tastes,
and have a strong taste of both pure
and plain tastes on the same plate.”
Stating that they will use much more
sweet and sour flavors as side dishes
for the main courses, Mehmet Ozturk
continued his words: “We’ll also include
the local products into our newlyblended meals to offer to the taste of
our guests.”
Adding that Kalkan Festival will be
organized in December - February, chef
Mehmet Ozturk said: “We have also
started to make researches on the rural
recipes of goose meat. Besides, we’re
working on a special Rococo-style
thing. We’re getting ready to serve
chestnut, celery, leek, turbot, sliced wet
meat, game meat, and extract-based
creamy tastes during this winter.”

SAYI: 4
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EBRU ŞINIK:
“GENLERINIZ KADERINIZ
DEĞILDIR”
TR
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Koruyucu tıp alanında batının bilimi ile doğunun binlerce yıllık kadim bilgi birikimini ustaca harmanlayan
Ebru Şinik, yepyeni keşiflerle dolu farkındalık yükselten “Genleriniz Kaderiniz Değildir” isimli kitabında, sürdürülebilir mutluluğun formülünü okurlarıyla
paylaşıyor. Kitap, insanı beden, zihin ve ruh olarak,
bir bütün halinde ele alan Ayurvedik Yaşam’ın basit,
maliyetsiz ve çok efor gerektirmeyen günlük rutinleriyle yaşam kalitesinin yükseltilebileceği, sağlıklı ve
iyi hissetme halini kalıcı olarak kavuşulabileceği gerçeğinden yola çıkarak, ele alıyor.
Uzun yıllardır “bütünsel sağlık” ve “Well-Aging” danışmanlığı yapan, ülkemizde alanının öncü eğitmenlerinden biri olan Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik ile
“Genleriniz Kaderiniz Değildir” isimli kitabı üzerine
The Akra Magazine okurları için keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Son yıllarda popüler bilim ve sağlık alanında yayımlanan kitapların sayısında büyük bir artış var. Sizi bu
kitabı yazmaya iten ana motivasyon nedir, öğrenebilir miyiz?
Ebru Şinik: Son 20 – 30 yıldır uluslararası saygınlığı
olan bilimsel kurumlar tarafından özellikle sağlıkla ilgili kadim ilimlerin söylediği ve belirttiği doğrultuda
klinik araştırma neticeleri yayınlanmaya başladı. Ben
de, özellikle 5000 yıllık hem koruyucu, hem de bütüncül bir tıp sistemi olan Ayurveda’nın insanın doğasını
en mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayan
önerileri, ihtiyacı olan herkesin rahatlıkla gündelik
yaşamına entegre etmesini istedim.

E
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Ebru Sinik, who skillfully blends the science of the West
with the thousands of years of ancient knowledge of the
East with respect to the field of conservation medicine,
provides the formula of the sustainable happiness to her
readers in her book “Genleriniz Kaderiniz Degildir” (Your
Genes Are Not Your Fate), which raises awareness along
with the full of new discoveries. The book addresses the
humans considering the fact that the quality of life can be
enhanced by means of the simple, costless and effortless
daily routines of the Ayurvedic Life, which considers the
humans as a whole with their body, mentality and spirit, and that the state of feeling healthy and good can be
achieved permanently. We had a pleasant interview with
Ebru Sinik, who provides counselling with respect to “holistic health” and “Well-Aging”, and who is one of the leading trainers of her field in our country, and also who is an
expert in Ayurveda, for the readers of The Akra Magazine.
There has been a substantial increase in the number of
popular science and health books published in recent
years. Could you explain us what is the main motivation
that drives you to write this book?
Ebru Sinik: The clinical research results has been started
to be published by the internationally reputable scientific
institutions for the last 20 - 30 years, especially as stated
and specified by the ancient sciences in relation to the
health. I also wanted Ayurveda, which is both a conservation and holistic medicine system of 5,000 years, to easily
integrate the suggestions, which enable the humans to
live their nature in the happiest and healthiest manner,
into the daily life of everyone in need.

“Genleriniz Kaderiniz Değildir” de sağlık ve mutluluk
için bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal iyileşmenin altını çizerek pek çok rutin önerilerde bulunuyorsunuz. Okurlarınız bu kitabı sizce nasıl okumalı?

In your book “Genleriniz Kaderiniz Degildir”, you make
many routine suggestions for the health and happiness,
by highlighting the physical, mental, emotional and spiritual healing. How do you think your readers should read
this book?

E.Ş: Bu kitabımı yaşamlarını nasıl daha mutlu, sağlıklı, dengede ve huzurlu bir duruma getirebilecekleri ile
ilgili hiçbir fikri olmayan okuyucularım içinde konuya
en başından girerek, yazdım. Her bölümün kendi içinde bir aritmatiği var ve her bölümde verilen öneriler
kişiyi daha ileri bir seviyeye taşıyacak olan sıralamaya sahip. Bu nedenle kitaptan en fazla faydayı sağlayabilmek üzere en başından itibaren bölüm bölüm
uygulamalı olarak okunmasını öneriyorum. Kitabın 3.
bölümünde ise bazı özel durumlar için öneri bölümleri
yer alıyor. Mesela kabızlık, zayıflama veya uykusuzluk
gibi… Eğer bu tür semptomlara sahipseniz direkt bu
bölümleri okuyarak da başlayabilirsiniz.

E.S: I have also written this book for my readers, who have
no idea with respect to how they can make their life happier, healthier, more balanced and peaceful, by explaining
the subject from the very beginning. Each section has its
own arithmetic, and the suggestions, provided under each
section, have an order that will take the person to a higher
level. Therefore, I recommend them reading it chapter by
chapter from the beginning practically in order to obtain
the most favor from the book. Chapter 3 of the book also
includes the parts of suggestions for some special cases.
For example; constipation, anorexia or insomnia, etc... If
you have such symptoms, then you can start by directly
reading these parts.

Kitabınızda 30’dan fazla rutin öneriniz bulunmakta.
Bu rutinlerin tamamını yaşamımıza entegre etmemiz
ne kadarlık bir süreyi kapsar?

You have more than 30 routine suggestions in your
book. How long does it take to integrate all of these
routines into our life?

E.Ş: Bu rutinlerin hepsini gündelik yaşamınıza entegre etmek zorunda değilsiniz. Bazıları haftalık veya aylık uygulamaları da içerir. Mesela ‘Duygusal Detoks’
prosedürü gibi… Ancak çoğunu yavaş yavaş, konfor
alanını çok zorlamadan, yaptıkça ve fayda gördükçe
motive olarak sürdürmek ve yeni rutinler eklemek en
sağlıklısı olacaktır. Hemen hemen 6 ayda hepsini kalıcı bir şekilde entegre etmek mümkündür.

E.S: You do not have to integrate all of these routines
into your daily life. Some of them include weekly or
monthly applications. For example; the ‘Emotional Detox’ procedure… However, it is best to keep most of them
motivated and to add new routines gradually, without
pushing the comfort area too much, and as long as it
is helpful. It is possible to integrate them permanently
within a period of almost 6 months.
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Yoğun iş stresinden dolayı günümüzde birçoğumuz yorgunluk, stres ve mutsuzluk gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kitabınızda bunun gibi problemlere iyi geleceğini belirttiğini doğal çözümlere de yer veriyorsunuz. Bu anlamda
burun egzersizinin gerçekten de saymış olduğunuz bu etkenler üzerinde faydası oluyor mu?

E.Ş: Nefes, insanoğlunun sahip olduğu birincil detoks sistemidir. Stres yönetiminde çok etkili olan ve bir o kadar da
uygulaması son derece basit burundan alınıp verilen kadim
nefes teknikleri, stres tepkilerimizi zaman içinde azaltırken, eş
zamanlı olarak farkındalık halimizi de yükselten etkileri içinde
barındırır. Nefesi doğru kullanarak tüm vücut fonksiyonlarının
dengede çalışmasını sağlayabiliriz. Nefes doğru kullanıldığında hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal bedenlerimizde
denge, canlılık, huzur, neşe ve sağlık yaratır.
Siz, siz olun nefes almak için önce ağzınızı kapayın! Günlük
yaşamda doğru nefesin ilk şartı öncelikle solunum için yaratılmış organımız olan burnu kullanmaktır. Konuşmadığımız,
yemek yemediğimiz, şarkı söylemediğimiz ve bizi fiziksel olarak zorlayan bir aktivitede bulunmadığımız sürece, gün boyunca nefes alıp verirken sadece burnumuzu kullanmalıyız.

Doğru nefes almada ikinci ana prensip ise nefes alıp verirken
diyafram kasının aktif bir şekilde çalışmasıdır. Bu kasın düzenli çalışması fizyolojik dengemiz açısından çok büyük önem
taşır. Düzgün bir diyagram nefesi, yarattığı vakum etkisiyle
lenfi kan dolaşımına çekerek lenfatik drenajı uyararak arttırır.
Böylece hücreler arasında bulunan sıvı içerisinde tahliye edilmeyi bekleyen toksik maddelerin atılım hızı 15 katına çıkabilir.
Ayrıca diyafram esneme ve kasılma hareketini her yaptığında
bütünsel sağlığımızın en önemli belirleyicilerinden olan vagus
sinirini uyarır. Bilim insanları, vagus sinirinin uyarılmasının
depresyon, kaygı bozuklukları, epilepsi ve obezite gibi durumların azaltılmasında umut verici sonuçlar verdiğini belirtmektedirler. Vagus siniri stimülasyonu sayesinde beyne tokluk
sinyalleri daha kolay iletildiğinden kilo kaybını destekleyen
pozitif etkiler de ortaya çıkarılmıştır. Yani doğru nefes metabolizmayı hızlandırıp, ideal kiloda bir yaşamı desteklerken
kalp krizi riskini de indiriyor. Sonuç, nefesimiz sağlık ve mutluluğumuzla doğrudan bağlantılıdır!
Şu günlerde sıkça duyduğumuz şeylerden bir tanesi de ‘Duygusal Detoks’tur. Duygularımız ile sağlığımız arasında sizce
nasıl bir ilişki vardır?
E.Ş: Bedenimizden tahliye edemediğimiz yani dönüştüremediğimiz duygularımız nedeniyle hem fizyolojimizde, hem de
zihnimizde oluşan toksin yükü biz fark etmeden algılarımızı,
düşüncelerimizi, duygularımızı, seçimlerimizi, kararlarımızı ve
sonuç olarak yaşamımızı yönlendirmeye başlar. Omuzlarımızda, sırtımızda, kalbimizde, zihnimizde, karnımızda vb. bedenimizin herhangi bir yerinde birine karşı öfke, kin, affedememe
veya korku hisleri beslemek bizi adeta bir duygusal hapishane
içinde tutar. Ve bu durum ironik bir şekilde affedemediğimiz
kişiyi yani karşı tarafı değil, kendimizi etkiler. Oysa duygusal
anlamda özgür olmak kendimizi çok daha hafif, iyi, neşeli ve
bağımsız hissetmemizi sağlar.
Son olarak The Akra Magazine okuyucularına özel bir mesajınız var mı?
E.Ş: Ezoterik bilgilere göre hiçbir ruh dünyaya acı çekmesi,
umutsuz bir yaşam sürmesi için gelmiyor. Çok basit gibi duran gündelik seçimlerimiz kaderimizi oluşturuyor. Yaşam boyu
sağlıklı ve mutlu bir hayat hepimizin doğum hakkı. O halde bu
doğum hakkınızı kullanmak ister misiniz?

Nowadays, many of us are faced with fatigue, stress and unhappiness due to the intense work stress. In your book, you also provide the natural solutions, with respect to which you state that
they will be good for such problems. Accordingly, does nasal exercise really help these factors you have listed?

E.S: Breathing is the primary detox system that human has. The
ancient breathing techniques, which are performed through the
nose, and which are very effective in stress management, and also
which are very simple to apply, includes the effects, which reduce
our stress reactions over time, and also which raise our awareness simultaneously. We can ensure that all body functions run
in balance by using the proper breathing. When breathing is used
properly, it creates balance, vitality, peace, joy and health in our
physical, mental and spiritual bodies.

Be careful on shutting your mouth up before you breathe! In daily
life, the initial condition for the proper breathing is primarily to
use the nose, which is our organ created for breathing purposes.
Unless we talk, eat, sing or engage in any activity that forces us
physically, we should use only our nose to breathe during the day.
The second main principle of the proper breathing is the active
functioning of the diaphragm muscle while breathing. Regular
functioning of this muscle is very important for our physiological
balance. A proper diagram breathing stimulates and enhances the
lymphatic drainage by drawing the lymph into the bloodstream
by means of the vacuum effect it creates. Thus, the excretion rate
of toxic substances, waiting to be evacuated inside the liquid
available between the cells, can be increased by 15 times.
Also, the diaphragm stimulates the vagus nerve, which is one of
the most important determinants of our holistic health, whenever
it stretches and contracts. Scientists state that stimulation of the
vagus nerve provides promising results with respect to reduction
of depression, anxiety disorders, epilepsy, obesity, etc.. Since the
vagus nerve stimulation facilitates the transmission of satiety
signals to the brain, the positive effects, which support the loss
of weight, have also been revealed. In other words, the proper
breathing accelerates the metabolism and supports a life of ideal
weight while reducing the risk of heart attack. The result is that
our breath is directly connected with our health and happiness!
One of the things we often hear these days is Emotional Detox.
How do you think there is a relationship between our emotions
and our health?
E.S: The load of toxin occurring both physiologically and mentally
due to the emotions, which we cannot evacuate from our body, in
other words, which we cannot transform, starts to direct our perceptions, thoughts, emotions, choices, decisions and life without
even realizing it. When we bear feelings of anger, hatred, fear or
inability to forgive in any part of our body such as our shoulders,
back, heart, mind, abdomen, etc. against any person, we are kept
in an emotional prison. This situation does not affect the other
party, but affects ironically the person we cannot forgive, i.e. ourselves. However, being emotionally free makes us feel much lighter, better, cheerful and independent.
Finally, do you have a special message for the readers of The
Akra Magazine?
E.S: Based on the esoteric information, none of the souls comes
to the world to suffer, or to lead a desperate life. Our daily choices,
which seem simple, constitute our fate. A healthy and happy life
throughout the life is the birthright of all of us. So would you like
to use your birthright?
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MEYVELI ELIPS TARTOLET

ROUNDED FRUIT TARTLET

Kıtır kıtır hamuru ve muhteşem kreması ile meyveli bir elips tartolete kim
hayır diyebilir ki? Tadı ve
görüntüsüyle sizi tatlı bir
yolculuğa çıkaracak olan
meyveli tartoletin içindeki çilek ve frambuazın
damağınızda bırakacağı o
muhteşem tadı uzun süre
hafızanızdan silemeyeceksiniz.

Who could ever say “No,
thanks” to a rounded fruit
tartlet offering a crispy crust
and an amazing creamy filling? You’ll not be able to
forget the amazing taste of
strawberry and raspberry
filling inside the fruit tartlet
that will take you to a sweat
journey with its appearance
and delicious taste.
RASPBERRY PARFAIT

FRAMBUAZLI PARFE
Lezzetiyle size en sevdiğiniz dondurmayı bile unutturacak tatlı bir önerimiz
olacak. Frambuaz, pirinç
patlağı ve frenk üzümleri ile bezeli frambuazlı bir
parfe ile unutmayın ki siz
de misafirlerinizin ruhuna
sihirli bir gülümseme ile
dokunabilirsiniz.
MANGOLU SOĞUK PASTA
Damağınızda serinlik yaratıp, tadıyla hayran bırakacak mangolu soğuk
bir pasta ile sizde sevdiklerinizi tatlı bir yolculuğa
çıkarabilirsiniz. Bu eşsiz
pastanın sırrı ise hindistan
cevizi ile lezzetlendirilen
hamuru üzerindeki enfes
mango üresinden hazırlanan kremasında gizli!

We have a sweat recommendation to help you forget the
taste of your favorite icecream. Never forget that you
can touch the souls of your
guests with a magical smile
thanks to raspberry parfait
offering you the blended
tastes of raspberry, puffed
rice and red currant.
COLD-SERVED
CAKE

MANGO

You can also take your guests
to a sweat journey with coldserved mango cake that
brings chilling on your palate and enchants you with
its unique taste. Here is the
secret of this unique cake: Its
creamy sauce prepared using the mango puree on the
dough flavored with coconut!
IBIZA

İBIZA

EN ÖZEL GÜNÜNÜZE TATLI BIR
DOKUNUŞ
A

S W E A T

T O U C H T O Y O U R
S P E C I A L D A Y
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Antalya’nın kalbinde yer alan Akra, misafirlerine kapıdan içeriye girdikleri andan itibaren en özel duyguları yaşatmaya devam
ediyor. Kendinizi adeta bir prenses gibi hissedeceğiniz bu özel gece de, Akra’nın büyülü
manzarası eşliğinde “Evet” demenin ayrıcalığını yaşayarak, düğününüzü unutulmaz bir
anıya dönüştürürken, görüntüsü ve lezzetiyle sizleri baştan çıkaracak düğün tatlıları
ile de misafirlerinizin damaklarında tatlı bir
lezzet bırakabilirsiniz.

Located at the very heart of Antalya, Akra continues to fill its guests up with the most special
feelings since the time they step into the hotel. While enjoying the privilege of saying “Yes”
against the stunning view of Akra on this special night when you’ll feel yourself like a princess, you’ll not only turn your wedding ceremony into an unforgettable memory, but you can
also leave a sweat taste on your guests’ palates with the wedding desserts to tempt you
with their appearances and delicious tastes.

Eğer siz de klasik sunumlardan sıkıldıysanız,
her biri ince dokunuşlarla birer sanat eserine dönüşen hafif ve yaratıcı ikram alternatiflerimizden ilham alıp, düğününüzü farklı
bir şekilde sonlandırabilirsiniz. İşte en özel
gününüze tatlı bir dokunuş yapacak birbirinden güzel lezzetlerimizden başlıcaları…

If you’re tired of classic presentations, you can
get your wedding inspiration from our light and
creative dessert alternatives which have turned
into a piece of art with fine tunes. Here are the
featured desserts of us that can give a sweat
touch to your most special day...

Kakao, krema ve bisküvinin eşsiz uyumu İbiza’nın
lezzetinde saklı. Eski nesillerin Padişah Sarması, yeni nesillerin İbizası.
Gösterişli sunumu ve lezzetiyle tadı damağınızda
kalacak bir dilim İbiza eşliğinde tatlı bir yolculuğa
çıkmaya hazır mısınız?

The unique harmony of cacao, cream and biscuits is
hidden in the taste of Ibiza.
Padisah Sarmasi as called
by the old generations, and
Ibiza as called by the new
generations... Are you ready
to set off on a sweat journey
accompanied by an extremely palatable slice of Ibiza with
its gorgeous presentation
and taste?

KARAMELLI CHOUX
CARAMEL CHOUX
Bitter ve karamelin bulunduğu her yer de kesinlikle
mutluluk vardır. Fransız
mutfağının temel taşlarından Choux hamuruyla yapılan bu tatlının en büyük
eşlikçisi ise bitter çikolatanın damakta bıraktığı
acı tadı bastıran yanıksı
karamel oluyor. Bisküvi,
karamel, bitter ve kremanın bir araya gelmesiyle oluşturulan bu tatlının
lezzetli ve son dokunuşu
ise gösterişli bir altın çileğe ait olacak.

If we have bitter chocolate
and caramel, there is, for
sure, not any reason to be
unhappy. The best accompaniment to this dessert
made from Choux dough,
one of the essential tastes of
the French cuisine, is slightly-burned caramel flavor
that overwhelms the bitter
taste left on palates by bitter
chocolate. The delicious and
final touch of this dessert,
made with a combination of
biscuits, caramel, bitter chocolate and cream, is done by a
gorgeous golden berry.
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YENI YILI
AKRA’DA KARŞILAMAYA
HAZIR MISINIZ?
A R E Y O U R E A D Y T O
W E L C O M E T H E N E W Y E A R
A K R A ?

A T

Yeni yıla eğlence dolu bir “merhaba” demek için tüm hazırlıklarını tamamlayan
Akra, konuklarına ayrıcalıklı bir gece vaat ediyor.
Finishing all preparations to say “hello” to the new year with full of joy, Akra is promising to its guests a privileged night.
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Konaklama kavramını değiştirerek, lifestyle yaşam ile misafirlerini kendine
hayran bırakan Akra’nın özenle hazırladığı yılbaşı gala programıyla konuklar, yeni yıla muhteşem bir başlangıç
yapacak. Limitsiz yerli içki eşliğinde
lezzetli menüsüyle damağınızı şenlendireceğiniz bu özel akşamda Yeşim
Salkım’ın etkileyici performansı ile de
eğlencenin doruklarına çıkacaksınız.

Changing the concept of accommodation radically and fascinating its guests
with its lifestyle, Akra is offering an
outstanding new year celebration with
its specially-designed gala program.
Offering you a delicious menu with limitless domestic spirits, Akra will make
you have quite the blast with highly
impressive performance of Yesim Salkim.

2020’ye keyifli bir başlangıç için herkesi Akra’ya davet eden Genel Müdür
Gökhan Polat, “Misafirlerimizi ayrıcalıklı bir yılbaşı gecesinde yeni yılı hep
birlikte karşılamaya davet ederken,
herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu
bir yeni yıl diliyoruz” açıklamasında
bulundu.

Inviting everyone to Akra to welcome
2020, Gokhan Polat, the General Manager, said: “We invite our guests to welcome the new year all together in such
a privileged night, and wish everyone a
new year full of health, happiness and
peace.”
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BIR OTELDEN ÇOK DAHA
FAZLASI
M O R E

A K R A
T H A N A

H O T E L

Açıldığı günden bu yana lüks otel pazarındaki misyonunu sayılara odaklı turizm anlayışının ötesine taşıyan Akra, 2019 yılında
2.’sini düzenlediği Tour of Antalya & Akra Gran Fondo ve uluslararası Akra Caz Festivali’ne ev sahipliği yaparak, misafirlerinden
tam not aldı. Ekim ayında 3.’sünü düzenleyeceği Uluslararası Meze Festivali için de hazırlıklara son hızı ile devam ediyor.
Taking its mission in luxury hotel marketing beyond the tourism concept based on figures since it was opened, Akra has hosted two
big international events including Tour of Antalya and Akra Jazz Festival, and got full marks from the guests.

TR

EN

Lüks otel pazarındaki misyonunu sayılara odaklı turizm anlayışının ötesine taşıyan
Akra; duygu ve deneyimlere dayalı; dokunuş,
lezzet, koku, ses ve well being (Daha İyi Bir
Sen) kodlarını destekleyerek, turizm sektörüne farklı bir soluk kazandırdığı yeni nesil
otelcilik konsepti Urban Social ile yerli ve
yabancı misafirlerine hizmet verirken, bütünlüklü olarak turizm sektörüne de farklı
bir soluk getirdi.
Akdeniz ve Bey Dağları manzaralı Deluxe ve
Suit odalarının da içinde olduğu toplam 471
odasıyla bundan tam 5 yıl önce kapılarını
açan Akra; gastronomiden eğlenceye, müzikten spora kadar olan birçok alanda adından bahsettirerek, zirvedeki yerini korumayı
başardı.
Akra, Tour of Antalya&Akra Gran Fondo ve
Akra Caz Festivali gibi uluslararası iki büyük
etkinliğe de ev sahipliği yaparak, misafirlerinden tam not aldı. Ekim ayında 3.’cüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Meze Festivali
ise lezzet tutkunlarını bir kez daha Akra’da
bir araya getirerek, misafirlerini unutamayacakları bir gastronomi yolculuğuna çıkaracak.

Taking its mission in luxury hotel marketing
beyond the tourism concept based on figures,
Akra supports touch, taste, scent, sound and
well-being codes based on emotions and experiences, bringing a new dimension to the
tourism industry in its entirety while providing
service to its domestic and foreign guests with
its own new-generation Urban Social concept.
Opened its doors 5 years ago with a total of
471 rooms including Deluxe and Suite rooms
with views of Mediterranean Sea and Bey
Mountains, Akra has made an indelible name
in many fields from gastronomy to entertainment, from music to sports, and managed to
keep its top position.
Akra has hosted two big international organizations, namely Tour of Antalya and Akra Jazz
Festival, and got full marks from its guests. To
be staged for the 3rd time in October this year,
International Mezze Festival will bring all taste
lovers at Akra once again, taking them into an
unforgettable gastronomy journey.
Let’s take a closer look at the leading organizations of Akra in 2019.

Akra’nın 2019 yılına damgasını vuran başlıca
etkinliklerine gelin hep birlikte göz atalım.
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3. ULUSLARARASI MEZE FESTIVALI
AKRA TALKS

3 RD INTERNATIONAL MEZZE FESTIVAL
Akra Otel’de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Meze Festivali, lezzet
duraklarının usta mekanlarına ait büyüleyici mezeleri eşliğinde, misafirlerini unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkma imkanı sunacak. Usta mekanlar teması ile
gerçekleştirilecek olan Uluslararası Meze Festivali, 18 Ekim’de Akra Otel’de düzenlenecek. Mekanlara ait spesiyel lezzetleri en iyi şekilde misafirlerine sunacak olan Akra,
muhteşem bir festivale daha imzasını atarak, damaklarda unutulmayacak bir tat bırakacak. Lezzetleri kadar sunumlarıyla da birer sanat eserine dönüşecek mezeler, festival süresince damak tadınızın yanı sıra estetik dokunuşlarıyla da görsel bir şölene
dönüşecek.
To be held for the third time this year at Akra Hotel, International Mezze Festival will
take its guests to an unforgettable journey accompanied by the stunning recipes by
the legendary chefs. International Mezze Festival will take place on October 18 at Akra
Hotel under the theme of “Legendary chefs - Master restaurants”. Gearing up to offer
many delicious tastes, made by the master chefs, to its guests in the best manner,
Akra will organize a great festival, and leave an unforgettable taste in the participants’
mouths. All mezzes, to turn into a piece of art not only with their tastes but also
presentations, will lead to a visual feast with aesthetic touches during the festival.

Alanında başarılı birçok ismi Akra Talks (Akra Sohbetleri) ile Antalyalı misafirleriyle buluşturan Akra, bugüne kadar birçok ünlü isme de ev sahipliği yaptı. Bu sezon
Nebil Özgentürk ile başlayan Akra Talks söyleşileri Onay Akbaş, İtalya Giro Şampiyonu Gilberto Simoni, bisiklet sporunun fenomen ismi Mathieu van der Poel, Adım
Adım kurucularından Tanyar Ablak, caz sanatçısı Önder Focan ile devam etti. 19 Ekim
cumartesi günü Mehmet Yalçın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek Akra Talks’un bu
seferki konuğu ise Mehmet Yaşin olacak. Söyleşide “Meze Tarihi” üzerine keyifli bir
söyleşi yapılacak.

MEHMET YAŞİN
MEZE TARİHİ

MODERATÖR: MEHMET YALÇIN

Bringing many accomplished figures with its guests of Antalya at Akra Talks, Akra has
hosted many celebrities up until now. Starting with Altan Erkekli, Akra Talks continued
with Onay Akbas, Nebil Ozgenturk, Gilberto Simono - Winner of the Giro d’Italia,
Mathieu van der Poel - the well-known figure of Cycling, and Onder Focan - a jazz
artist. Akra Talks, to be organized under the moderation of Mehmet Yalcin on October
19, Saturday, will host Mehmet Yasin. It will be a pleasant talk centered around the
“History of Mezzes”.
19 Ekim CUMARTESİ
16.00
Urban Social Lounge
LCV İçin: 0530 041 96 83

AKRA CAZ FESTIVALI
AKRA JAZZ FESTIVAL

TOUR OF ANTALYA &
AKRA GRAN FONDO

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

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

The festival, which was held at Akra Hotels’ garden accompanied by the unique views
of the Mediterranean and the Bey Mountains between June 1929, 2019, again hosted
very special concerts and artists with audience of thousands again at its second year.
Sponsored also by Turkish Airlines and organized by Akra Hotels, the festival staged
wide musical range that is blended with funk, rock, Latin, soul and electronic genres
besides modern and classical jazz music. This year in the festival, Fazil Say, Monica
Molina, Roberto Fonseca, Iyeoka, Tin Pan Band, Igor Butman & Moscow Jazz Orchestra,
Dee Dee Brisgewater, Akra Jazz Band, Barbaros, Salliel Bros, Ece Goksu Jazz Quarted,
Onder Focan and his band, as well as Akra Big Band took the stage. Next year, the 3rd
Antalya Akra Jazz Festival will be held in June 10 - 20, 2020.

“Tour of Antalya Powered By Akra”, available under the category 2.2 of the UCI
international road cycling calendar and consisting of 4 stages, was organized for
the second time in Antalya, one of the leading tourism centers of Turkey, between
February 21 - 24, 2019. Hosting globally-known cyclists at the first session of the Tour
of Antalya and Akra Gran Fondo cycling races organized under the main sponsorship
of Akra - Barut Hotels, Antalya hosted another amazing organization this year.

AÇIKHAVA’DA FILM KEYFI
OPEN-AIR CINEMA SESSIONS
Sıcak yaz akşamlarında sinemaseverlere yıldızlar altında sinema keyfi yaşatan Akra,
öne çıkan filmlerden oluşturduğu film seçkisiyle misafirlerinin kalbine yıldızlar altında
dokunmaya devam ediyor. Sinemaseverler;
DC Comics’in aynı adlı karakterinden uyarlanan Aquaman’i 10 Ağustos,
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina ve Rihanna’nın başrolü paylaştığı Ocean’s serisinin
spin-off filmi Ocean’s 8’i 14 Ağustos, Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya
gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesinin anlatıldığı
Bizim için Şampiyonu ise 28 Ağustos Çarşamba günü Akra’nın eşsiz atmosferinde
izleme şansına sahip oldular.Seyircilerinin doğayla iç içe ve ev rahatlığında film izlemenin keyfine vardığı Akra Açıkhava Film Günleri’nin Eylül ayı programı ise Lucy ve
Inside Out filmleriyle devam edecek.

28

Offering the opportunity to enjoy open-air cinema sessions under the stars in hot
summer nights, Akra keeps touching its guests’ hearts under the stars with a selection
of top-ranking movies. Cinema lovers enjoyed the opportunity to watch the Aquaman,
adapted from a name-sake comic character of DC Comics, on August 10; Ocean’s 8, the
spin-off film of the Ocean’s series starring the co-stars Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina
and Rihanna, on August 14; Bizim icin Sampiyon, telling the story of the big love of
Halis Karatas and Begum Atman who come together thanks to the legendary race
horse named Bold Pilot, on August 28, Wednesday in the unique atmosphere of Akra.
Offering its guests to enjoy movies at a home-comfortable atmosphere surrounded by
the nature, Akra Open-Air Cinema Days September program will continue with “Lucy”
and “Inside Out”.

MÜZIĞIN YENI ADRESI:
THE 251 SOUL
NEW ADDRESS OF MUSIC: THE 251 SOUL
Caz, Blues, Funk ve Soul başta olmak üzere yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar eşliğinde Antalyalı müzikseverler ile buluşturan The 251 Soul, canlı caz performansı ve piyano dinletisiyle de misafirlerinin kalplerine dokunmaya devam ediyor.
Offering live performances of the innovative world music genres especially Jazz, Blues,
Funk and Soul to music lovers in Antalya, The 251 Soul continues to touch its guests’
hearts with its live jazz performances and piano recitals.
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Akra Urban Social Lounge’ta düzenlenen sohbette
Nasuh Mahruki, eşsiz deneyimlerini Antalyalılarla ve
Akra misafirleriyle paylaştı. Profesyonel dağcılık kariyeri
sırasında hayatının en zorlu tırmanışının K2 Dağı olduğunu
da dile getiren Mahruki, Pakistan – Çin sınırında yer alan
8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı’nın Dünya’nın ikinci
yüksek dağı olduğunu ifade etti. Mahruki, “K2’de olmaktan
gerçekten o dönem çok keyif almıştım. Bu benim için
yıllarca hayalini kurduğum çok özel bir hedefti. Tırmanış
çok heyecanlı ve tehlikeliydi. K2 Dağı, zir vesine tırmanan
her 3 dağcı için onu deneyenlerin içinden birinin hayatını
kaybettiği ve zir vesine ulaşmayı başaran her 8 dağcıdan
da birinin geriye dönemediği, objektif tehlikeleri çok
yüksek bir dağ olduğunu söyledi.
PAHA BIÇILEMEZ
Hayatın içimizdeki en iyi beni keşfetme, inşa etme ve en
iyi olma yolculuğu olduğunu da söyleyen Mahruki, hayatın
herkes için tek ve paha biçilemez olduğunun da altını
çizdi. Mahruki, “Hayat, hepimiz için bilinmeyen büyük
bir maceradır. En uzağına, en yükseğine, en derinine, en
sonuna kadar yaşayın. Hayatınız en büyük maceranız olsun.
Çünkü ikinci bir fırsatınız asla olmayacak” açıklamasında
bulundu.
KENDI EVEREST ’INIZE TIRMANIN
1995’de Everest ’e tırmanışından bu yana motivasyon,
kişisel gelişim, liderlik ve takım çalışması konularında
seminerler verdiğini söyleyen Mahruki, “Herkes Everest ’e
tırmanamayabilir ama herkesin tırmanabileceği bir
Everest ’i vardır. Sonuçta toplumlar kendi Everestlerine
tırmandığı nispette yücelirler. Bu halkın özellikle kendini
keşfedip, kendi potansiyellerinin doruğuna ulaşması
gerekiyor ” dedi.

NASUH MAHRUKİ
“HAYATINIZ EN BÜYÜK MACERANIZ
OLSUN”
“ Y O U R

L I F E

I S Y O U R G R E A T E S T A D V E N T U R E . ”
B Y N A S U H M A H R U K I

Düzenlendiği ilk günden bu yana büyük bir beğeniyle takip edilen Akra Talks’un 42’inci programının konuğu,
Sovyet Asya’nın 7 bin metreden yüksek beş tırmanışını tamamlayarak, Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından
Kar Leoparı ünvanı verilen efsane dağcı Nasuh Mahruki oldu.
Drawing a great deal of attention since the very first day, Akra Talks hosted Nasuh Mahruki, the legendary mountain
climber who was granted with the title of Snow Leopard by the Russian Mountaineering Federation upon completion
of the ascents of 5 seven thousand meter peaks of the Soviet Asia, on the 42nd program.

30

Akra Talks, sürpriz konu ve konuklarıyla misafirlerinin
kalbine dokunmaya devam edecek.

EN

During the talk at Akra Urban Social Lounge, Nasuh Mahruki
shared his unique experiences with the people of Antalya
and the guests of Akra. Expressing that his most challenging
climbing experience was the K2 Mountain throughout his
professional mountain climbing career, Mr. Mahruki said the
K2 Mountain, with a height of 8 thousand 611 meters on the
border of Pakistan - China, is the second highest mountain
around the world. Mr. Mahruki continued his words: “I really
enjoyed being on the K2 at that time. For me, this was a
highly special target that I had been dreaming for many
years. Climbing was too exciting but dangerous.” He also
said that K2 Mountain has many critical objective dangers,
and that one of ever y 3 persons, tr ying to reach its peak,
died on the way to the peak, and also that one of ever y 8
persons, succeeding to reach its peak, couldn’ t return back
to their homes.
PRICELESS
Stating that life is a journey of discovering, creating and
being the “best of me”, Mr. Mahruki underlined that life is
one and priceless for ever ybody. Mr. Mahruki continued:
“Life is a giant unknown adventure for all of us. Enjoy it
to the fur thest, highest, deepest and endmost extent. Your
life is your greatest adventure. Because you’ll never have a
second chance.”
CLIMB UP YOUR OWN EVEREST
Saying that he has been delivering seminars on personal
development, leadership and teamwork since 1995 when he
climbed up the Everest, Mr. Mahruki said: “Not ever ybody
can climb up the Everest; but ever ybody has its own Everest
to climb up. Ultimately, societies can develop themselves
to the extent they can climb up their own Everest. These
people need to discover their own identities, and climax
their own potentials.”
Akra Talks will keep touching the hear ts of its guests with
surprising topics and figures.

SAYI: 4

31

THE AKRA MAGAZINE

THE AKRA MAGAZINE

TR

34 m 2 kullanım alanına sahip Corner Deluxe ve 56 – 65 m2’lik Mediterranean Suit
odalarda oturma alanının yanı sıra uydu
TV, elektrikli su ısıtıcısı, çay – kahve seti
ve minibar hizmeti de ayrıca yer alıyor.
AKRA’daki konaklama deneyimini deniz
manzaralı Corner Deluxe veya Mediterranean Suit odalardan yana kullanan misafirler, otelin 10. katında bulunan Urban
Chic Lounge hizmetlerinden ise ücretsiz
bir şekilde yararlanabiliyor.
Günün her saatini keyifli bir şekilde geçirerek, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürmeye hazırsanız, sizi 10. katta bulunan
Urban Chic Lounge’ta bekliyoruz.
EN

Providing a utilizable area of 34 m2, Corner Deluxe and Grand Deluxe rooms with
sea view have sitting areas, TV, electrical
kettle, coffee-tea set and minibar service.
Corner Deluxe and Mediterranean Suite
guests; can enjoy the privilege of the Urban Chic Lounge free of charge which is
located on the 10th floor.

30 M2 DEYIP
GEÇMEYIN!
D O N ’ T

U N D E R E S T I M A T E

3 0

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

2

!

Urban Social konseptine göre dizayn edilen Akra’nın deniz manzaralı Corner Deluxe ve Grand Deluxe Deniz Manzaralı odalarında
siz de farklı bir konaklama deneyimi yaşayarak, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürmeye hazır mısınız?
Are you ready to have a completely different accommodation experience, and turn your holiday into a unique memory at Corner
Deluxe and Grand Deluxe rooms with sea view at Akra serving with Urban Social concept?
TR
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Misafirlerinin rahatlığı ve konforu için bütün
detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen
Akra, dinamik bir şehirlinin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiği deniz ve kara manzaralı odalarında misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Considering each and every detail to provide
a cozy and comfortable environment for its
guests, Akra offers its guests a unique accommodation experience at its rooms with sea
and land view designed in line with the needs
of a dynamic urban person.

Akdeniz’in göz kamaştıran mavisinin Bey
Dağları ile buluştuğu noktada eşsiz manzaraya sahip odanız, gözünüzün alabildiğine mavi
bir deneyimi ince detaylarla birleştiriyor.

Your room with a unique view where the
dazzling blue Mediterranean Sea meets Bey
Mountains brings you an infinite blue experience with fine details.

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.
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KIŞIN HAVUZ KEYFI
HIÇ BU KADAR KEYIFLI OLMAMIŞTI!
Y O U

H AV E

N E V E R

E N J O Y E D
W I N T E R !
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B E T T E R
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Akra, sahip olduğu kapalı ve ısıtmalı açık havuzu ile unutmayın ki kış aylarında da yazdan kalan güzel bir esintiyi
devam ettirmenize olanak sağlamaktadır.
Equipped with both an indoor pool and a heated outdoor pool, Akra enables you to enjoy summer-like days during
winter.
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Temel sporlardan biri olarak ele alınan yüzme sporu en
kolay uygulanabilecek bir spor dalıdır. Gelişen yaşam
koşulları, yürüyüş yapacak ortamlar bulmamızın kolaylığı kadar yaz ve kış aylarında yüzme olanağı bulunabilen havuzları da beraberinde getirmiştir. Böylece
belli bir düzende spor yapmak isteyenlerin yüzme sporuna da daha rahat zaman ayırmaları kolaylaşmıştır.
Bütün bir yaz denizde yüzebilmenin keyfini yaşadık.
Kış aylarının yaklaşmaya başlamasıyla beraber deniz
sezonuna veda ederken, yüzme sporunu devam ettirmenin de yollarını arıyoruz. Akra, sahip olduğu kapalı
ve ısıtmalı açık havuzu ile unutmayın ki kış aylarında
da yazdan kalan güzel bir esintiyi devam ettirmenize
olanak sağlamaktadır.
Kış aylarında havuz su sıcaklıklarının 27 – 29 derece
arasında sabit tutulduğunu belirten Akra Fit Fitness
Müdürü Nasip Bayer, kapalı havuza bağlı açık havuz
ısıtmasının 24 – 25. derece aralığında olduğunu ifade
ediyor.
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Swimming, referred as one of the basic sports, is a
sports branch that is easiest to maintain. Improved living conditions have brought along indoor and outdoor
pools, enabling you to swim during both summer and
winter, besides making it easy to find walking tracks. In
this way, it is now easier for people, who want to have
a regular engagement in a sports branch, to spare time
for swimming.
We have enjoyed swimming in the sea to the full during
summer. While winter is approaching, we’re trying to
find ways to continue swimming following summer.
Equipped with both an indoor pool and a heated outdoor pool, Akra enables you to enjoy summer-like days
during winter.
Stating that pool temperature is kept fixed between 27
- 29 °C during winter, Nasip Bayer, Manager of Akra Fit
Fitness, said that outdoor pool temperature, connected to the indoor pool, is between 24 - 25 °C.

THE AKRA MAGAZINE
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Hem sağlık hem de performans yüzücüleri için iyi bir
ısı dengesi olan açık ve kapalı havuzların keyfinin
yüzerek çıkarılabileceğinin altını çizen Nasip Bayer,
“Yüzme sporu ile bir şekilde yaşamsal sebeplerden
dolayı bir türlü tanışmayanlar bu fırsatı değerlendirerek, kış aylarında Akra’da yüzme dersleri alıp, kendilerini yaza hazırlayabilmektedirler” diyor.
Yüzme sporu ile uğraşanların spora başladıkları ilk
günden itibaren fiziksel gelişimlerinde önemli farklılar gösterdiklerini dile getiren Bayer, “Bu gelişmeler kişinin tüm yaşantısına etki edecek gelişmelerdir.
Yüzme sporu sağladığı fiziksel, ruhsal ve zihinsel faydalar ile bizlerin daha mutlu, daha üretken ve sağlıklı
bir yapıya kavuşmamızı sağlıyor. Bu olumlu haliniz de
çevrenize güzel bir şekilde yansıyor” açıklamasında
bulunuyor.

Underlining that the indoor and outdoor pools with a
balanced temperature are the best to swim for both
professional swimmers and persons preferring to swim
for fitness, Nasip Bayer said: “The persons, who have not
found a way to engage in swimming in their lives due to
their living conditions, can take advantage of this opportunity, and join the swimming courses at Akra during
winter to make them prepared for the future summer.”
Pointing out that persons who have taken up swimming will realize substantial differences in their physical
development since the very first day, Mr. Bayer continued his words: “These developments all affect the life
of persons. Swimming enables us to be happier, more
productive and healthier thanks to its physical, spiritual
and mental benefits. This positive mood is reflected, in a
positive way, to your inner circle.”
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Neden Detoks Yapmalıyım?
Hayvansal gıda, kırmızı et, şarküteri, süt ve süt ürünleri, katkı
maddesi içeren ambalajlı gıdalar, konserveler, şeker, tuz, doymuş yağlar, kahve ve alkollü içecekler tüketmek ile birlikte günümüz yaşam koşullarında maruz kalınan kirli hava – su gibi
etmenler, vücudunuzda toksin yani zararlı atık maddeler birikmesine neden olur.
Uzmanlar kontrolünde sağlıklı bir beslenme programı ile birlikte uygulanması yöntemi ile yapılan doğru bir detoks programı,
kısa sürede aktif arınma ve istenmeyen kilolardan da kurtulmayı sağlar.
Sabahları yorgun uyanma, enerji düşüklüğü, unutkanlık, cilt
renginde matlaşma – solgunluk, sık tekrar eden eklem ağrıları,
ağrılı duygusal ve hassas geçen regl dönemleri gibi şikayetleri
ise bedeninizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösterir.
The LifeCo Akra Antalya merkezinde konaklamalı veya konaklamasız olarak tercih edilebilecek “Bahar Detoksu” kampanyası kapsamında tercih edilebilen programlar; master detokstan
ketojenik beslenmeye kadar birbirinden farklı seçeneklerden
oluşur. Programlar kişinin ihtiyacı paralelinde uzmanlar tarafından özel olarak oluşturulmaktadır.
Tercihinizin konaklamasız detoks programından yana olması durumunda alacağınız detoks programının içerisinde; 2 seans vücut kompozisyon analizi, detoks veya sağlıklı beslenme
programı ve tam günlük öğünler, oksijen terapisi, turbosonik
titreşim terapisi, luminette ışık terapisi, infrared sauna kullanımı ve bireysel kolon temizliği olarak bilinen kolema hizmeti
bulunmaktadır.
Tercihinizin konaklamalı olması durumunda ise konaklama hizmeti başta olmak üzere detoks veya sağlıklı beslenme programı ve tam günlük öğünler, detoks uzmanı konsültasyonu, 1 seans doktor konsültasyonu, 2 seans vücut kompozisyon analizi,
oksijen terapisi, sağlıklı yaşam üzerine günlük söyleşiler, kolema, spa, gym, havuz, Türk hamamı, buhar odası ve kızıl ötesi
sauna kullanımı, günde 2 kez yoga ve meditasyon ile haftada
bir kez raw-food workshopu yer alacaktır.
EN

THE LIFECO AKRA ANTALYA
WELL-BEING’DE DETOKS YAPMANIN
ŞIMDI TAM ZAMANI
I T ’ S

H I G H T I M E T O D E T O X A T T H E L I F E C O
A K R A A N T A LY A W E L L - B E I N G

Yaz sezonunun hemen ertesinde hızla başlayan ve yoğun geçen Eylül ayı sonrası bedeninizi ve ruhunuzu
dinlendirmenin şimdi tam zamanı…
It’s high time to refresh your body and soul after a highly-tiring September following the summer season...
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The LifeCo’da vücudunuzu kısa sürede alkali hale getirirken, istenmeyen kilolardan da kolayca kurtulmanızı
sağlayacak, sağlıklı öğünlerden oluşan bir özellikli detoks programı ile siz de artık kendinizi daha yenilenmiş
ve formda hissedebilirsiniz.

You can feel yourself more refreshed and in good shape
thanks to the special detox program including healthy
foods that will help you lose weight easily while making your body alkaline in a short period of time at The
LifeCo.

Kış aylarının ilk günlerinde The Lifeco Akra Antalya
merkezinde katılacağınız detoks programı; özellikli besinler ve özel pişirme yöntemleri ile hazırlanmış
raw-vegan/sağlıklı öğünler ile sisteminizin beslenmesini, enerjinizin yükselmesini ve uzun süredir bedeninizin biriktirdiği toksinlerden arınarak temizlenmesini
sağlayacak. Toksinlerinizden arınmak hücresel onarım
ve yenilenmeyi ise beraberinde getirecek.

If you join the detox program at The LifeCo Akra Well Being center in the first days of winter, you’ll be able to
eat healthy and raw-vegan foods prepared using special cooking methods, to boost your energy and get rid
of all accumulated toxins in your body. If you get rid of
all accumulated toxins, your cells will be repaired and
renewed.

Why Should I Detox?
Consuming foods of animal origin, red meat products, dairy
products, milk and milk products, packed goods with additives,
canned goods, sugar, salt, saturated fats, coffee and alcoholic
beverages, as well as such factors as dirty air - water we’re exposed to under the current living conditions lead to accumulation of toxins - i.e. hazardous wastes - in our bodies.
A well-maintained detox program along with a healthy diet under supervision of experts helps you get rid of all toxins actively
and lose weight in a short period of time.
If you wake up tired in the morning, and suffer from lack of
energy, absentness, loss of gloss/paleness of skin color, frequently-recurring joint pains, painful, emotional and sensitive
menstruation periods, all these symptoms mean that your body
needs detox.
“Autumn Detox” campaign, offered with accommodation and
without accommodation options at The LifeCo Akra Antalya
Well - Being center, includes many different programs ranging
from master detox to ketogenic diet. These programs are prepared exclusively by the experts in line with personal needs.
If you prefer the detox program without accommodation option,
you’ll be able to enjoy 2 sessions of body composition analysis,
detox or healthy diet program and full-day meals, oxygen therapy, turbosonic vibration therapy, luminette light therapy, use
of infrared sauna and colema service known as personal colon
cleansing.
If you prefer the detox program with accommodation option,
you’ll be able to enjoy the detox or health diet program and
full-day meals, consultation with detox experts, 1 session of
consultation with physicians, 2 sessions of body composition
analysis, oxygen therapy, daily talks on healthy life, and use of
colema, spa, gym, pool, Turkish bath, steam room and infrared
sauna, as well as 2 sessions of yoga and meditation every day
and a raw-food workshop once a week.
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3. ULUSLARARASI
MEZE FESTİVALİ
İÇİN
GERİ SAYIM BAŞLADI
T H E

3
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C O U N T D O W N I S
I N T E R N A T I O N A L

O N F O R
M E Z Z E F E S T I V A L

Gastronomi dünyasının saygın işletmelerini bir araya getirecek olan 3. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı. Yoğun
ilgi gören ilk iki senenin ardından gastronomi meraklıları, 18 Ekim Cuma günü bir kez daha Antalya, Akra’da bir araya gelecek.
Countdown has begun for the 3rd International Mezze Festival where the reputable businesses of the gastronomy world will come
together. Following the first two years full of great interest, the gastronomy lovers will meet once again at Akra in Antalya on
October 18, Friday.

3. ULUSLARARASI
MEZE FESTIVALI, 18 EKIM 2019’DA
AKRA’DA.
3
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I N T E R N A T I O N A L M E Z Z E F E S T I V A L ,
O N 1 8 O C T O B E R 2 0 1 9 A T A K R A .
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O D

U R L A

TR

Büyüdüğü bölgenin toprağından ve denizinden gelen malzemeleri odun ateşinde,
en doğal şekilde pişiren OD Urla, bulunduğu bölgeye yakın köylerin denizi ve toprağından, mevsimine uygun ürünleri bir araya
getirerek, en ilkel yöntem olan odun ateşinde pişirerek misafirleriyle buluşturuyor. OD
Urla, Urla’nın benzersiz atmosferini yaşamak
için sizleri ateşin başında toplanmaya davet
ediyor.
EN

Cooking the foodstuff, grown on its own land
and sea, in the most natural way over the
wood fire, OD Urla combines all foodstuffs
from the sea and land of neighboring villages, and cooks them over the wooden fire, the
most primitive method. OD Urla invites you
to gather around the fire to enjoy the unique
atmosphere of Urla.

LEZZET ŞÖLENINE
HAZIR MISINIZ?
A R E

Y O U R E A D Y F O R T H E F E A S T
D E L I C I O U S T A S T E S ?

TR

TR

Firuze Beyoğlu, meyhane mutfağı üzerine
menüsü olan coğrafyanın lezzetlerine yoğunlaşmış bir Türk lokantası. A la Carte ve
Fix olmak üzere 2 tip menüsü bulunan Firuze Beyoğlu’nun öne çıkan başlıca lezzetleri
arasında ise Girit mezesi ve mutabbal bulunuyor. Balık turşusu ve levrek ceviche ise
mekanın kendine has tabaklarından. Anadolu, Akdeniz ve Ege mutfağının kesiştiği
bir menüsü olan Firuze’nin ara sıcaklarında
ise ciğer tava, felafel ve tereyağında karides
bulunuyor.

O F

EN

Countdown has begun for the 3rd International
Mezze Festival where the reputable businesses
of the gastronomy world will come together.
Following the first two years full of great interest, the mezze lovers will meet once again at
Akra on October 18, Friday.

İşte Uluslararası Meze Festivali’nde bizlerle
birlikte olacak mekanlar…

Here are the participants of the Mezze Festival...

7

F A R M A

TR

TR

Geleneksel tatları yeniliklerle biçimleyen 7
Mehmet, Antalya’da doğmuş ve şöhreti tüm
dünyaya ulaşmış bir alınyazısı efsanesinin
adı. Akdeniz’in en özel lezzetlerini dünyanın en güzel manzarasıyla sunan 7 Mehmet,
mevsiminde çıkan sebze ve meyvelerin lezzete dönüştüğü doğal bir restaurant. Şu sıralar üçüncü nesil temsilci Mehmet Akdağ’a
emanet olan restaurant; Türk, Osmanlı ve
dünya mutfaklarının yanı sıra 7 Mehmet
mutfağına özel 650’nin üzerinde farklı yemek, salata ve mezeye sahip.

Dünyaca ünlü Ftelia Plajı’nın yanında yer
alan Farma Restaurant; ahşap, taş ve kumu
buluşturan dekorasyonuyla çevresindeki
doğal güzellikle uyum içinde tasarlanmış
otantik bir çiftlik. Restaurantın bahçedeki
taze sebze ve meyvelerle yapılan birbirinden
güzel yemeklerinde ise şef Charikaos Kossyfas’ın imzası bulunuyor.
Located next to the globally-known Ftelia
Beach, Farma Restaurant is an authentic farm decorated with wooden, stone and
sand-made details and designed in harmony
with the surrounding natural beauties. Delicious tastes prepared with the fresh vegetables and fruits, grown on the garden of the
restaurant, bear the signature of the chef
Charikaos Kossyfas.
T U R K I S H
TR
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Established to raise awareness on gastronomy, healthy diet and World & Turkish cuisine, the Gastronomy Community of Akdeniz
University (AUGAST) keeps informing people
who are interested in culinary arts with their
events, organizations, conferences and trainings.

TR

52 yıl boyunca en kaliteli deniz mahsullerini,
bahçelerinde yetiştirdikleri organik sebzeler eşliğinde misafirlerinin beğenisine sunan
Alexis, hem Yunan hem de Akdeniz mutfağının gastronomik lezzetlerini misafirleriyle
buluşturuyor. Yıl boyunca açık olan restaurant, birbirinden güzel lezzetleri tatmak için
misafirlerini Rodos’a davet ediyor.

Conserving the spirit of local restaurants with
a focus on the Aegean cuisine at the very
heart of Nisantasi, Lokanta Kru is serving in
a cozy atmosphere at its open kitchen decorated with green - turquoise - blue ceramics.
Offering a menu consisting pre-dominantly
of Aegean herbs and olive-oil meals, Lokanta
Kru’s featured tastes are wild radish, the first
shoots of cauliflower with plums, raw broccoli
with avocado, stems of spinach, stuffed artichoke and artichoke with avocado.

EN

Presenting seafood of the highest quality
with the organic vegetables, grown on his
own garden, to their guests’ tastes for 52
years, Alexis offers the gastronomic tastes of
both Greek and Mediterranean cuisines. The
restaurant, which can be visited throughout
the year, invites you to experience the delicious tastes.
V O N A L I

Ordu’nun eski adı Vona olan Perşembe ilçesinde 1976’dan beri Hoynat Kalesi’nin
karşısında yöre mutfağının yemeklerini ve
kendi yaptığı muhteşem turşuları sunan bir
lokanta Vonalı Celal. Karadeniz mutfağının
vazgeçilmez lezzetleri arasında; Karalahana
çorbası, fındık ağacı dibinde yetişen kaldirik
otu yemeği, merulcan ve beyaz lahana dolması, mıhlama, karalahana dible, keşkek ve
kuru fasulye yer almaktadır. Vonalı Celal’in
aralarında erik, kiraz, karayemiş, yenidünya, kısır, üzüm, yumurta, mantar, merulcan
ve maydonoz kökü gibi örneklerin yer aldığı
tam 101 çeşit turşusu bulunuyor.

TR

1949 yılında Limasol’da kurulan Niazi’s Restoran, Kıbrıs’ın en eski müesseselerinden biri
olup, kebapları ile ünlüdür. Özellikle kendine ait tescilli markası olan ve çoğu Kıbrıs’a
özgü karışık meze ve kebaplardan oluşan
“Full Kebab” menüsüyle de oldukça popülerdir. Restoran’da öne çıkan lezzetlerinden
biri de “Şeftali Kebabı”dır. Niazi’s, adanın üç
bölgesine dağılmış benzer konseptlerde altı
değişik mekan olarak hizmet vermektedir.
Restoranların 5 tanesi et, 1 tanesi ise Lagoon
adı altında taze balık servisi yapmaktadır.
EN

Established in 1949 in Limassol, Niazi’s
Restaurant is one of the oldest places of Cyprus which is known for its kebabs. It is highly
popular especially with its registered trademark “Full Kebab” menu presenting a mix of
various mezzes and kebabs most of which are
peculiar to Cyprus. One of the features meals
of the restaurant is the “Peach Kebab”. Niazi’s is serving at six different venues in similar
concepts across the three regions of the island. 5 of these restaurants serve meat while
1 of them serves fresh fish.

C E L A L

TR

N I A Z I ’ S

TR

EN

Offering the one and only gourmet foods of
the aviation industry to its guests globally, Turkish Do&Co has been making a distinguished name for itself with its nine catering cuisines in Turkey since 2007. Providing
service in Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir,
Bodrum, Trabzon, Dalaman and Adana, Turkish Do&Co offers service to more than 60
national and international airline companies
with its rich catering cuisines.

Nişantaşı’nda Ege mutfağına odaklanarak,
esnaf lokantası ruhunu yaşatan Lokanta
Kru, açık mutfağı ve yeşil – turkuvaz – mavi
renklerin hakim olduğu seramikleriyle ferah
bir ambiyansa sahip. Ege otları ve zeytinyağlıların ağırlıklı olarak yer aldığı menüsünde öne çıkan lezzetler ise turp otu, erikli
cibez otu, avokadolu çiğ brokoli, kök ıspanak, enginar dolması ve avokadolu enginar
yer almaktadır.

A Ü G A S T
Gastronomi, sağlıklı beslenme, Dünya ve
Türk mutfağı hakkında insanları bilgilendirmek amacıyla bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Topluluğu (AÜGAST);
düzenledikleri etkinlik, konferans ve eğitimlerle mutfağa gönül vermiş herkesi bilinçlendirmeye devam ediyorlar.

K R U

TR

EN

Serving all tastes coming from the sea and
fish to its guests against the amazing view
of the Bosporus in Kurucesme on the European side of Istanbul where blue and green
overlap, Park Fore is one of the first places
to come to mind when someone thinks about
enjoying fish against the view of the Bosporus. Dating back to 40 years ago, the restaurant keeps turning the words of “Bosporus”
and “fish” into a taste, itself.

Kiss The Frog, the first sea food brasserie of
Turkey with its atmosphere and venue besides its creative name inspired from the fairy
tales, is the secret social venue of the Bosporus. You can find various delicious tastes from
its special salad made from avocado, strawberry and purslane to shrimps with orzo, and
from inky spaghetti to octopus in tandori on
its menu prepared with creative interpretations of seafood.
A L E X I S

L O K A N T A

Denize ve balığa dair tüm lezzetleri konuklarıyla İstanbul Kuruçeşme de mavi ve yeşilin
birleştiği Avrupa yakasında, muhteşem bir
Boğaz manzarası ile buluşturan Park Fora,
boğaz da balık denildiğinde ilk akla gelen
yerlerden biri. 40 yıllık geçmişe sahip olan
restoran, boğaz ve balık kelimelerini lezzete
dönüştürmeye devam ediyor.

D O & C O

Havayolu endüstrisinin dünyadaki tek gurme
ürünlerini misafirleriyle buluşturan Turkish
Do&Co, 2007 yılından bu yana Türkiye’de
dokuz ikram mutfağı ile adından bahsettirmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara,
Antalya, İzmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman
ve Adana’da hizmet veren Turkish Do&Co,
60’dan fazla ulusal ve uluslararası havayolu
şirketine birbirinden zengin ikram mutfakları ile hizmet vermektedir.

F O R A

F R O G

EN

Established in 2002, Trilye Restaurant offers
seafood of the highest quality to its guests
with an extensive concept. Run by Sureyya
Uzmez and his wife Mahmure Uzmez, Trilye
Restaurant provides service with its motto
“Eat fish for your health, and visit Trilye to
eat fish” every day. Granted with various international quality awards, Trilye Restaurant
attaches importance to the issue of closed
season and calibration of huntable sea fish.

TR

EN

EN

Harmonizing traditional tastes with innovative touches, 7 Mehmet is the name of the destiny written on the forehead who was born in
Antalya and became a globally-known figure
in time. Serving the most special tastes of the
Mediterranean region with the most beautiful
view of the world, 7 Mehmet is a natural restaurant where the seasonal vegetables and
fruits are turned into special tastes. Being
run under the responsibility of Mehmet Akdag who is the third-generation representative of the family, the restaurant serves more
than 650 meals, salads and mezzes prepared
exclusively by 7 Mehmet cuisine, besides the
Turkish, Ottoman and world cuisines.

P A R K

T H E

Masallardan esinlenen yaratıcı isminin yanı
sıra atmosferi ve mekanıyla da Türkiye’nin
ilk sea food brasserie’si olan Kiss The Frog,
İstanbul Boğazı’nın da gizli sosyali durumunda. Deniz ürünlerine eğlenceli bir yorum getirdiği menüsünde avokado, çilek ve
semizotu birleşiminden yarattığı salatadan
trüflü arpa şehriyeli karidese, mürekkepli
spagetti’den de ahtapot tandıra kadar birçok lezzeti bulmanız mümkün.

EN

EN

Firuze Beyoglu is a Turkish restaurant focused
on the delicious tastes of the tavern cuisine-based geography. Serving with 2 types
of menus namely a la Carte and Fix, Firuze
Beyoglu’s outstanding tastes include Crete
Pâté and mutabbal. Pickled fish and seabass
ceviche are the special foods of the restaurant. Offering a menu blending the tastes
from the Anatolian, Mediterranean and Aegean cuisines, Firuze serves fried liver, falafel
and shrimps with butter as hors d’oeuvres.

K I S S
TR

2002 tarihinde kurulan Trilye Restoran, doğanın sunduğu en kaliteli deniz ürünlerini
geniş bir konseptte konuklarıyla buluşturuyor. Süreyya Üzmez ve eşi Mahmure Üzmez
tarafından işletilen Trilye Restoran, “Sağlık için balık ye, balık için Trilye” sloganıyla
yılın her günü hizmet veriyor. Uluslararası
birçok kalite ödülüne layık görülen Trilye
Restoran’da av yasağına ve deniz balıklarının avlanabilir kalibrede olmasına da dikkat
ediliyor.

F I R U Z E

Gastronomi dünyasının saygın işletmelerini
bir araya getirecek olan 3. Uluslararası Meze
Festivali için geri sayım başladı. Yoğun ilgi
gören ilk iki senenin ardından mezeseverler,
18 Ekim Cuma günü bir kez daha Akra’da bir
araya gelecek.

M E H M E T

T R İ L Y E
TR

EN

Vonali Celal is a local restaurant which has
been serving meals of the local cuisine and
its home-made amazing pickles in front of
the Hoyrat Castle in the district of Persembe
(formerly known as Vona) of Ordu since 1976.
It serves the essential tastes of the Black Sea
cuisine such as black cabbage soup, borage
(an herb grown at the foot of the hazel tree)
meal, stuffed smilax and cabbage, mihlama,
black cabbage with rice, kashkak and white
beans. Vonali Celal serves 101 different types
of pickles including plum, cherry, cherry laurel, Japanese plum, pod, grape, egg, mushroom, smilax and parsley roots.

SAYI: 4
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SIZ DE YENI LEZZETLER KEŞFETMEKTEN MUTLU OLAN BIR KOKTEYL TUTKUNUYSANIZ,
T H E 2 5 1 S O U L’ U N E Ş S I Z AT M O S F E R I N D E B U S E Z O N A DA M G A S I N I V U R AC A K O L A N
W I N T E R T H Y M E M A R T I N I ’ N I N TA D I N A B A K M A N I Z I Ö N E R I YO R U Z .
İŞTE BU SEZONA DAMGASINI VURACAK WINTER THYME MARTINI KOKTEYLININ ÇOK
M E R A K E T T I Ğ I N I Z TA R I F I …
Organizing live performances of the innovative world music genres especially Jazz, Blues, Funk and Soul
with music lovers in Antalya, The 251 Soul continues to make a distinguished name for itself with its
outstanding cocktails.
Here is the method of making the Winter Thyme Martini...

TR

EN

Malzemeler:

5cl votka
2cl limon suyu
5cl mandalina suyu
1 tutam taze kekik
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı: Bir tutam taze kekiği, bir çay kaşığı bal ile shaker içerisinde iyice ezin. Ezme
işlemi bittikten sonra üzerine 5cl votka, 2cl
taze limon suyu ve 5cl mandalina suyu ilave edin. Buz ile doldurduğunuz shaker’ı 15
saniye boyunca salladıktan sonra karışımı
şampanya bardağına süzerek koyun. Kekik
ile tütsülemek üzere bardaktaki kokteyli bir
fanus içine koyarak, ardından kuru kekik yapraklarını 8 ile 10 saniye arası yakarak, kokteylinizi kekik ile tütsüleyin. Bu son işlem ile
hazırlamış olduğunuz aromanıza ferah bir
koku kazandırarak, kokteylinizi fanusundan
servise hazır halde alın.
Winter Thyme Martini kokteylinin içeriğinin
sadeliği ve kolay hazırlanabilirliğinden dolayı özellikle sonbahar ve kış aylarında günün
her saati hafif alkolü ve yumuşak içimi ile
aperatif bir içecek olmasından dolayı tavsiye
ediyoruz.

Ingredients: 5cl vodka
2cl lemon juice
5cl mandarin juice
A pinch of fresh thyme
1 tsp honey
Instructions: Mesh a pinch of fresh thyme with
a teaspoon of honey in the shaker. Add 5cl vodka, 2cl fresh lemon juice and 5cl mandarin juice.
Fill the shaker with ice cubes, and shake it for
15 seconds. Pour it into the champagne glass
through the filter. Put the glass into a bell jar
and burn the dried thyme leaves for 8-10 seconds to smoke your cocktail. This process will
give your aroma a fresh smell. Take the glass
out of the bell jar. It is ready to be served.
We recommend you to drink the Winter Thyme
Martini cocktail at any time during a day in especially autumn and winter as it is a simple,
easy-to-drink and easy-to-make aperitif drink
containing a small amount of alcohol.

THE 251 SOUL’A
DAMGASINI VURAN
KOKTEYLLER
O U T S TA N D I N G C O C K TA I L S B Y T H E 2 5 1 S O U L

Caz, Blues, Funk ve Soul başta olmak üzere yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar eşliğinde Antalyalı müzikseverler ile
buluşturan The 251 Soul, hazırladığı birbirinden güzel kokteylleriyle de adından bahsettirmeye devam ediyor.
Organizing live performances of the innovative world music genres especially Jazz, Blues, Funk and Soul with music lovers in
Antalya, The 251 Soul continues to make a distinguished name for itself with its outstanding cocktails.

TR

EN

Misafirlerinin kendi damak tatlarına uygun
kokteylleri oluşturarak, Mixology konusundaki becerilerini test etmelerini sağlayan
The 251 Soul, konuklarına bambaşka bir deneyimin 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 dinlendirilmesinin ardından servis ediliyor.
Organizing live performances of the innovative world music genres especially Jazz,
Blues, Funk and Soul with music lovers in
Antalya, The 251 Soul continues to make a
distinguished name for itself with its outstanding cocktails.

42

Allowing its guests to make their own cocktails
appropriate to their own taste, and to test their
Mixology skills, The 251 Soul will take its guest
to completely different experiences.
If the guests prefer to have the Barrel Age
cocktail, prepared specially in oak barrels, they
are served with their cocktails after the appropriate aroma reveals itself following the smoking process in barrels.
Caz, Blues, Funk ve Soul başta olmak üzere
yenilikçi dünya müziklerini canlı performanslar
eşliğinde Antalyalı müzikseverler ile buluşturan
The 251 Soul, hazırladığı birbirinden güzel kokteylleriyle de adından bahsettirmeye devam
ediyor.

WINTER THYME
MARTINI

SAYI: 4
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AKDENIZ’IN PARLAYAN YILDIZI:
DAVRAZ
S H I N I N G

S T A R O F T H E M E D I T E R R A N E A N
R E G I O N : D A V R A Z

TR

EN

Akdeniz’in parlayan yıldızı Davraz, Torosların en yüksek zirvelerinden birisinde kurulu
olup; kayak, snowboard, tur kayağı ve dağcılık gibi kış sporları yapabileceğiniz yerlerin
başında gelmektedir. 2635 m. zirve yüksekliğiyle Akdeniz bölgesinin en büyük dağlarından birini oluşturan Davraz, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, Eğirdir ve Kovada
Gölleri arasında yer almaktadır.
Antalya’ya yakınlığının yanı sıra gelişmeye müsait konumu nedeniyle de önemli bir
avantaja sahip olan Davraz Kayak Merkezi,
coğrafi özelliklerinin uygunluğundan dolayı kayak dışında diğer doğa sporlarının
yapılmasına da imkan tanır. Dağcılık başta
olmak üzere dağ bisikleti, trekking, yamaç
paraşütü ve jeep safari gibi spor dallarının
yapılabildiği Davraz da son yıllarda yıldızı
giderek parlayan kayak merkezleri de kolay
ulaşılabilir olmasından dolayı oldukça ilgi
çekmektedir.

Davraz, the shining star of the Mediterranean
region, is located on one of the highest summits of the Taurus Mountains as one of the
leading centers for your winter sports activities
such as skiing, snowboard, touring skiing and
mountain climbing. Davraz, one of the highest
mountains of the Mediterranean region with its
highest altitude of 2635 m, is located between
the Lakes of Egirdir and Kovada on the Lakes
Regions across the Mediterranean Region.

Enjoying its advantage of not only being close
to Antalya, but also being convenient for development, Davraz Ski Center allows for the
other outdoor sports, besides skiing, thanks
to its geographically-convenient features. Being convenient for mountain cycling, trekking,
paragliding and jeep safari, and especially
mountain climbing, Davraz’s ski centers, which
have been on the rise in recent years, draw a
great deal of attention thanks to their easily-accessible locations.

Davraz Kayak Merkezi’nde doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel kar kalitesi ile yeni
başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri ortalama 8 ile 19 km’ye ulaşan benzersiz parkurlar bulunmaktadır. Kayak pistlerinin
rakımı mevcut mekanik tesislerle ulaşılabilen
1650 ile 2344 metre arasında değişmektedir.
Ayrıca çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması dolayısıyla da kayakçılar için büyük bir avantajdır. Kayak merkezinde farklı özelliklere sahip
toplam 12 pist bulunmaktadır. 12 pistin toplam
uzunluğu ise 23.500 m2’dir.
Ardıç, sedir ve çam ağaçlarıyla çevrili olan
Davraz Dağı, oksijenli havası ve nefis doğası ile büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Davraz
Dağı’nın üzerinde yer alan Davraz Kayak Merkezi hem kış hem de doğa sporlarına elverişli
olması nedeniyle yıl boyunca ziyaretçi akınına
uğramaktadır.
Siz de Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapma ayrıcalığını yaşamak isterseniz, yolunuzu mutlaka Davraz’a düşürmenizi
tavsiye ederiz. Gerek havası, gerekse de zengin bitki örtüsüyle eşsiz bir güzellik emin olun
Davraz’da sizi bekliyor olacak.
EN

Davraz Ski Center is equipped with both safe
tracks for amateur skiers and unique tracks with
an average length of 8 to 19 km for professional
skiers thanks to the soft texture of the natural
setting and excellent snow quality. The altitudes
of the ski centers range from 1650 to 2344 m,
which are accessible by means of the existing
mechanic facilities. Moreover, there is not any
risk of avalanche blast or getting lost, which
is a great advantage for skiers. The ski center
is equipped with a total of 12 ski-tracks with
different features. The total length of these 12
tracks is 23,500 m2.
Surrounded by juniper, cedar and pine trees,
Davraz Mountain has an amazing natural beauty
with its highly-oxygenated air and breathtaking nature. Davraz Ski Center, located on
the Davraz Mountain, is flooded with visitors
throughout the year thanks to its convenience
for both winter and outdoor sports.
If you enjoy skiing against the amazing view of
the Lake of Egirdir and feel yourself privileged,
we recommend you to steer toward Davraz.
Please rest assured that unique natural
beauties with both its air and rich vegetation
are waiting for you at Davraz.

Antalya’ya yakınlığı ile ayrı bir avantaja sahip olan Davraz Kayak Merkezi, hem kış hem de doğa sporlarına elverişli olması
dolayısıyla yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor.
Davraz Ski Center, enjoying the advantage of its location close to Antalya, is flooded with visitors throughout the year thanks to
its convenience for both winter and outdoor sports.
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GLUTENSIZ MUTFAK ILE
MISAFIRLER ARTIK DAHA MUTLU
G L U T E N - F R E E F O O D S M A K E
G U E S T S H A P P I E R

O U R

Akdeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde hizmet veren Panora Restoran, sayıları her geçen gün artan Çölyak hastaları
ve glutensiz beslenmeyi tercih eden misafirlerini haftanın yedi günü farklı lezzet seçenekleriyle karşılıyor.
Panora Restaurant, serving against the unique view of the Mediterranean Sea, welcomes the ever-increasing Coeliac
patients, as well as its guests preferring gluten-free foods with various options every day.
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Urban Social konseptini otelcilik anlayışının
merkezine yerleştiren Akra, duygu ve deneyimlere dayalı 5 kodundan; dokunuş ve lezzet
kodları ile misafirlerinin ruhuna dokunmaya
özen gösteriyor. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih eden misafirlerini unutmayan Akra, Panora Restoran’da özel olarak
hazırlanan yemekleriyle misafirlerini haftanın
yedi günü farklı lezzet seçenekleriyle karşılamaya devam ediyor.

Shaping its hotel management approach
around the Urban Social concept, Akra cares to
touch the souls of its guests with many touch
and taste codes based on 5 codes focusing on
feelings and experiences. Showing sensitivity
to Coeliac patients and guests preferring gluten-free foods, Akra continues to welcome its
guests with various alternatives, prepared exclusively at Panora Restaurant, every day.

Glutensiz Mutfak Projesi’ni hayata geçiren Panora Restoran, özel beslenmeye ihtiyaç duyan
besin alerjisi ve çölyak rahatsızlığı olan misafirlerine ise diğer mutfak alanlarından bağımsız inşa ettiği “Gluten Free Mutfağı”nda özel
menülerle hizmet veriyor.

Realizing the Gluten-Free Kitchen Project, Panora Restaurant provides service to its guests,
who are allergic to some foods and need a
special diet, and who suffer from the coeliac
disease, with exclusive menus prepared at its
“Gluten-Free Kitchen” built independently from
other kitchen areas.

Sürekli özel beslenme gerekliliği olan misafirleri için özel hizmetler sunan Panora Restoran
da ise her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanıyor. Bunun için yapmanız
gereken tek şey, alerjinizin olduğu besin maddelerini otele gelmeden veya geldikten sonra “Misafir İlişkileri” yetkilileri ile paylaşmak
olacaktır. Panora Restoran’ın açık büfesindeki
tüm yiyeceklerde alerjen gıda bilgilendirmesinin bulunduğunu da ayrıca belirtelim.

Providing special services to its guests who
always need a special diet, Panora Restaurant
prepares every food meticulously. To take advantage of this service, you should only inform
the hotel about the foods you are allergic to, or
to inform the “Client Relations” officials about
your special diet. Additionally; all foods served
at the open buffet of Panora Restaurant have
information cards to warn you about the allergens.
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F A I R S

YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ
INTERFRESH FUARI’NDA BULUŞACAK
FRESH FRUITS AND VEGETABLES INDUSTRY TO
GATHER IN INTERFRESH EXHIBITION

Türkiye’nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı, 16 – 19 Ekim tarihleri
arasında Antalya’da gerçekleşecek. ANFAŞ Expo Center’da düzenlenecek olan fuarın
bu yıl ki teması ise ‘akıllı paketleme’ olacak.
Interfresh Eurasia Fresh Vegetable and Fruit, Storage, Packaging and Logistics
Exhibition, the biggest international exhibition of Turkey in the field of fresh
vegetables and fruits, will take place on October 16 - 19 in Antalya. The exhibition will
be held under the theme of ‘smart packaging’ at ANFAS Expo Center.

ANADOLU’NUN RENKLERI ANTALYA’DA
BULUŞACAK
COLORS OF ANATOLIA TO GATHER IN ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX),
23 – 27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Anadolu’dan gelen binlerce yöresel ürünü ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanan fuarın bu yıl ki hedefi ise 250 bin ziyaretçi.
Staged for the 10th time this year with the support of the Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) under the leadership of the Antalya Commodity Exchange (ATB), Regional Products Fair (YOREX) will be held on October 23
- 27 at ANFAS Expo Center. Gearing up to introduce thousands of regional products
from Anatolia to visitors, the fair aims to attract 250 thousand visitors this year.

SÜPER LIG COŞKUSU AKRA
AYRICALIĞIYLA YAŞAMAYA
HAZIR MISINIZ?

ANTALYA TURIZM FUARI,
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞECEK
ANTALYA TOURISM FAIR TO TAKE PLACE IN ANTALYA

Antalya Turizm Fuarı, 28 – 29 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yurt dışından 1000’e yakın satış acentasının katılımı, iç pazarın
dinamikleri, çeşitli pazarların seyahat birlikleri, federasyonları ve tur operatörlerinin
katılımı ile Antalya Turizm Fuarı’nda bir araya gelecek. Fuar, “Türk turizmini en güçlü
olduğu yönü olan Türk misafirperverliği ile en güçlü olduğu yerde, evinde, ortak aklı,
ortak duyguyu yakalayarak yeni sezonun başarılarına önemli katkı vermeyi amaçlıyor.”
Antalya Tourism Fair will take place on October 28 - 29, 2019 at Antalya Fair and
Congress Center. Nearly 1000 international sales agencies, domestic market participants, travel associations, federations of various markets, and tour operators will
meet at Antalya Tourism Fair. The Fair “aims to provide substantial contributions to
the achievements of the new season with Turkish hospitality, the major strength of the
Turkish tourism, acting with the common sense and feelings at its home.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERACILIK FUARI GROWTECH,
KASIM AYINDA ANTALYA’DA YAPILACAK
GROWTECH, THE BIGGEST INTERNATIONAL GREENHOUSE FAIR,
TO TAKE PLACE IN NOVEMBER IN ANTALYA

A R E

Y O U

R E A D Y T O E N J O Y S U P E R
P R I V I L E G E S O F A K R A ?

TR

L I G

W I T H

EN

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı. Milyonlarca
futbolseverin büyük bir heyecanla beklediği şeylerden biri de şüphesiz kıran kırana geçen futbol karşılaşmaları olmaktadır. Peki ya maç keyfini sosyalleşme
fırsatı haline getirenler…

New season has started in Super Lig. Fierce
competitions are, without any doubt, one of the things
causing tremendous excitement in millions of football
lovers. What about the ones turning matches into an
opportunity to create a social environment?

Onlar için maçın nerede izleneceği emin olun sahada
oynanan futbol kadar önemlidir. Bu nedenle maç yayınlarını izlemek isteyenler için Akra’nın biçilmiş bir
kaftan olduğunu hemen belirtelim.

For them, the place where they watch matches is, for
sure, as important as the competition on the football
pitch. Just at this point, let us tell you that Akra is the
ideal place to watch matches live.

Dijitürk / Bein Sports maç yayınlarını isterseniz teknik
donanıma ve konfora sahip toplantı salonlarımızda isterseniz de lounge kullanımı olan odalarımıza özel 10.
kattaki Urban Chic Lounge’larımızda izleyebilirsiniz.

You can watch all matches, broadcasted on Digiturk /
Bein Sports, either at our comfortable meeting halls
equipped with technical means or at the exclusive
Urban Chic Lounges on the 10th floor.

Unutmadan Pablito’nun muhteşem ambiyansında
dostlarınızla birlikte keyifli bir sohbet yaparken maç
yayını sessiz bir şekilde takip edebileceğinizi de ayrıca belirtelim.

Moreover; remember that you can watch matches in
silent mode while chatting with your friends at the
remarkable atmosphere of Pablito.

Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 27 – 30 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda “Sera ve Sulama Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme ve Koruma”, “Traktör ve Tarım Makinaları” ile “Hayvancılık”
olmak üzere toplam 5 kategoride yapılacak.
19th International Greenhouse, Agricultural Technology and Livestock Equipment Fair,
the biggest international greenhouse fair of the agriculture industry, will take place
under 5 categories, namely “Greenhouse and Irrigation Technologies”, “Seed Growing”,
“Plant Nutrition and Protection”, “Tractor and Agricultural Machines”, and “Livestock”
on an area of 50 thousand m2 between November 27 - 30 at Antalya Expo Center.
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TÜRKIYE’NIN EFSANE RESTAURANTI:
7 MEHMET
TR

T H E

L E G E N D A R Y R E S T A U R A N T
T U R K E Y : 7 M E H M E T

O F

Siyasetten sanata, sporculardan iş dünyasına kadar birçok ünlü ismi ağırlayan Antalya’nın gözdesi 7 Mehmet
Restaurant, 650’nin üzerinde farklı yemek çeşidiyle damaklarda iz bırakıyor.
Hosting many celebrities from politics, arts, sports and business world, Antalya’s favorite venue 7 Mehmet Restaurant
leaves its mark on palates with its menu of more than 650 food varieties.

TR

EN

Antalya’da hizmet veren 7 Mehmet Restaurant, yöreye özgü ürünlerle hazırlanan 650’nin
üzerinde farklı yemek çeşidiyle damaklarda iz
bırakmaya devam ediyor. Restoranın üçüncü
nesil temsilcisi Mehmet Akdağ, gastronomi
eğitimini ve becerisini işletmenin markasını
bir adım ileri taşımak için kullanıyor. Akdağ,
“Her lezzeti bilim gibi yönetiyoruz” diyor.

7 Mehmet Restaurant, providing service in Antalya, keeps leaving its mark on palates with its
menu of more than 650 food varieties prepared
with the local foodstuff. Mehmet Akdag, the
third-generation representative of the restaurant, employs his gastronomy training and
skills to carry this brand a step forward. “We
handle every taste like science,” says Mr. Akdag.

Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlayan restoranı özel kılan
şey ise mevsimsel lezzetlere öncelik vermesi.
Kimi zaman yıllanmış lezzetleri, farklı ürünlerle harmanlayarak ortaya bambaşka bir tat
çıkartıyor, kimi zaman da cacık gibi geleneksel
bir lezzeti, mevsimsel meyvelerin yardımıyla
bambaşka bir lezzete ve görünüme kavuşturuyorlar.

Hosting many celebrities from politics, arts,
sports and business world, the restaurant gives
priority to seasonal tastes, which makes it so
special. It sometimes blends the old tastes
with different products and creates a completely new taste, while sometimes turning a
traditional taste like cacik into a completely
different taste and look with the help of seasonal fruits.

EN

7 Mehmet İsmi Alın Yazısı
7 Mehmet isminin kaynağına ilişkin “7 kardeş, 7 belalı
Mehmet, 7 aşçı” gibi şehir efsanelerini hatırlatan Mehmet Akdağ, 7 Mehmet adının gerçek hikayesini ise şu
sözlerle anlattı. 7 Mehmet Restaurant’ın kurucusu dedesi Mehmet Akdağ’ın küçükken eşekten düştüğünü
ve alnında V şeklinde bir yara meydana geldiğini belirten Akdağ, “Arapça’da V harfi, Türkçe’de 7 anlamına
gelmektedir. Kendisine 7 Mehmet lakabı takıldığı için
ilk restoranına da bu adı veriyor. Her şey de vardır bir
hikmet dedikleri bu olsa gerek. Aslında düşerek oluşan
bir iz, yıllar sonra Türkiye’yi temsil edecek bir restorana dönüşüyor ve damaklarımızda iz bırakan lezzetlere
imza atıyor. Tam anlamıyla bir alın yazısı hikayesi” dedi.
Atatürk’e Bahçeden Topladığı Fasülyeleri Pişirdi
Dedesi Mehmet Akdağ’ın Atatürk’ün aşçılarından Hacı
Hasan’ın çırağı olduğunu hatırlatan Mehmet Akdağ,
dedesinin bir hikayesini de anlattı. 1936 yılında Atatürk’ün Antalya ziyaretinde Mehmet Akdağ’ın o dönemde çalıştığı Hacı Hasan’ın restoranına yemek yemeye gittiğini söyleyen Akdağ, “Hacı Hasan hemen
Mehmet Akdağ ile birlikte Atatürk’ün en sevdiği yemek
olan taze fasülyeyi yapmak ister fakat sebzeyi bulmakta güçlük çekerler. Mehmet Akdağ civar bahçelerden dökülen taze fasülyeleri toplayarak Atatürk’ün en
sevdiği yemeği pişirir. Bu jestiyle de Atatürk’ün gönlünü fethetmiştir” diye konuştu.
650’nin Üzerinde Lezzet Aynı Mutfakta Birleşti
Burada Türk, Osmanlı ve dünya mutfaklarının yanı
sıra 7 Mehmet mutfağına özel 650’nin üzerinde farklı yemek, salata ve mezenin tadına bakmak mümkün.
Mevsim meyveleri ve sebzelerine göre Antalya’ya özgü
ürünler kullanılarak hazırlanan lezzetler arasında; iç
pilavlı kuzu tandır, kuzu kokoreç, keçi peynirli zeytinli
salata, çilekli cacık, hibeş, karidesli civve, karamelize
soğanlı fava, zeytinyağlı kabak çekirdekli üzüm yaprağı, brokoli yaprağı yoğurtlu tereyağlı ısırgan otu, avokadolu kırma salata ve kabak tatlısının yanısıra yörük
yoğurt, şeftalili salata ve turşu çeşitleri ile dağkeçisi
peyniri bulunmaktadır.
Kabak Tatlısının İçindeki Sır
7 Mehmet’in ismi gibi efsanevi olan bir diğer lezzeti
ise kabak tatlısı. Özenle seçilmiş kabaklardan yapılan
tatlı; kaymak, ceviz ve tahinle servis yapılıyor. Tahinin
özelliği ise çift çekilmiş olması. Kabakları kendileri için
üreten üreticiler olduğunu anlatan Mehmet Akdağ,
“İyi gördüğümüz kabakların çekirdeklerini ayırıyoruz.
Çünkü iyi çekirdek, gelecekte de iyi kabak demektir. Bu
çekirdekleri üreticimize göndererek üretimini bu çekirdeklerden yapmasını istiyoruz. Bizi farklı kılan özelliğimiz de bu. Her lezzeti bilim gibi yönetiyoruz” diye
konuştu.
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“7 Mehmet” is Our Destiny Written on the Forehead
Reminding us of the urban legends like “7 brothers, 7 troublesome Mehmet, 7 cooks” when it comes to the origins
of the name of “7 Mehmet”, Mehmet Akdag told us the
true story lying behind the name of “7 Mehmet”. Telling
us that his grandfather, who is the founder of 7 Mehmet
Restaurant, fell off the donkey when he was little which
leaved a mark in the shape of V on his forehead, Mr. Akdag
continues his words: “The letter of V in Arabic means 7 in
Turkish. Since he was nicknamed as 7 Mehmet, he gave
this name to his first restaurant. They say ‘Every cloud has
a silver lining,’ which is true for this story. That childhood
mark turns into a restaurant which represents Turkey after
many years, and puts its signature under the tastes that
leave their marks on our palates. This is literally a story of
destiny written on the forehead.”
My Grandfather Cooked Green Beans for Ataturk
Reminding that his grandfather was the helper of Haci
Hasan, who was one of the cooks of Ataturk, Mehmet
Akdag told us a story of his grandfather. Narrating that
Ataturk went to the restaurant of Haci Hasan, where Mehmet Akdag was working, to have his meal in 1936 when
he visited Antalya, Mr. Akdag said: “Setting to work, Haci
Hasan wanted to cook the green beans, which was the
favorite meal of Ataturk, with Mehmet Akdag, but they
couldn’t find that vegetable. Right away, Mehmet Akdag
started to collect the green beans, which fell down on the
grounds from the surrounding gardens, and cooked the
favorite meal of Ataturk. With this favor, he made a hit
with Ataturk.”
More than 650 Different Tastes in the Same Kitchen
You can enjoy here more than 650 different tastes including main courses, salads, mezes special to the kitchen of
7 Mehmet, besides the traditional tastes from the Turkish,
Ottoman and world cuisines. The tastes prepared with
the local foodstuff special to Antalya using the seasonal fruits and vegetables include lamb stuffed with rice
in tandoori, grilled lamb intestines, salad with olive and
goat cheese, strawberry cacik, hibesh, civve with shrimps,
mashed broad beans with caramelized onions, vine leaves
with olive oil and pumpkin seeds, broccoli leaves, stinging
nettle with yoghurt and butter, salad with avocado and
pumpkin with syrup, as well as Yuruk yoghurt, salad with
peach, pickle varieties and mountain goat cheese.
Secret of Pumpkin with Syrup
Pumpkin with syrup is another taste of 7 Mehmet which
has turned into a legend like its name. This dessert made
from special pumpkins is served with cream, walnuts and
tahini. But tahini should be of double-ground type. Telling us that they have their own producers that produce
pumpkins for them, Mehmet Akdag continued his words:
“We set aside the seeds of all good-looking pumpkins.
Because good seeds mean good pumpkins in the future.
We send these seeds to our producer, and ask him to produce our pumpkins using these seeds. This makes us different. We handle each taste like science.”

SAYI: 4
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N N
A SMAASTRT TOO
IN
M A R T I N
DBS SUPERLEGGERA VOLANTE’YI TANITTI

D B S

S U P E R L E G G E R A V O L A N T E I N T R O D U C E D
A S T O N M A R T I N

B Y

Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan, DBS Superleggara Volante’yi tanıttı. 5.2 litre V12 motora sahip olan
model, 0’dan 100 kilometreye 3.6 saniyede ulaşabiliyor.
Aston Martin introduces the DBS Superleggara Volante, the cabriolet version of the company’s latest range-topping grand tourer.
Equipped with a 5.2-liter V12 engine, it can reach up to 100 kilometers from 0 in just 3.6 seconds.

TR

EN

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, merakla beklenen DBS Superleggera
Volante’yi tanıttı. Markanın tarihindeki en
hızlı üstü açık modeli olan DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725
beygirlik gücüyle 340 km/s hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomotik şansıman ile kombine
edilen V12 motor, 3.6 saniyede o’dan 100
km/shıza çıkabiliyor. Eşsiz ve görkemli bir
tasarıma sahip olan DBS Superleggera
Volante’nin, 2019’nun 3. Çeyreğinde üretilmesi planlanıyor. DBS Superleggera Volante, farklı tasarımı ile de dikkat çekiyor.
Hava akışını maksimum seviyeye çıkaran
hava girişi kanalları otomobilin aerodinamik yapısını destekliyor.

Aston Martin, the British manufacturer of
luxury cars, introduced the hotly-anticipated DBS Superleggera Volante. The fastest
cabriolet-version car of the brand’s history,
DBS Superleggera Volante can reach up to
340 km/h thanks to its engine volume of
5.2-liter and power of 725 HP. Combined
with an 8-speed automatic transmission,
the V12 engine can reach up to 100 km/h
from 0 in just 3.6 seconds. Having a unique
and magnificent design, DBS Superleggera
Volante is planned to be manufactured in
the 3rd quarter of 2019. DBS Superleggera
Volante draws attention thanks to its different design features. The air inlet ducts,
maximizing the air flow, supports the aerodynamic structure of the car.

Sıradışı Performans
Outstanding Performance
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Aston Martin Genel Müdürü Marek Reichman yeni model ile ilgili yaptığı açıklamada “DBS Superleggera, muhteşem hatta
sıradışı performansa sahip olan bir otomobildi. Volante adlı üstü açılabilir versiyonunda da bu performansı koruyacak
buna bir de tavansız ve eşsiz atmosfer bir
sürüş imkanı ekledik. Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir tasarım, Aston Martin’in
5.2 litrelik V12 motorunun muhteşem sesi
gibi şeyleri göz önüne alırsanız bu aracın
gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip olacağına
katılacaksınızdır. Volante isminin geleneklerini bu araçta yaşatmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Delivering a speech on this brand-new
model, Marek Reichman, Chief Creative
Officer at Aston Martin, said: “DBS Superleggera has a great and even outstanding
performance. We maintained this performance in this cabriolet version named
Volante, and added the opportunity to
drive at an open-top unique atmosphere.
Considering its unique driving dynamics,
impressive design and magnificent sound
of the 5.2-liter V12 engine of Aston Martin,
you’ll agree that this car will have a unique
driving. We think that we maintained the
traditions of the name Volante in this car.”

Kişiselleştirilebilir Seçenekler

Customizable Options

DBS Superleggera Volante’nin 8 farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin
üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. 8
inçlik multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar ve karbon fiber ön cam çerçevesi gibi
donanımlarla zenginleştirilebilen DBS Superleggera Volante’de kişiselleştirilebilir
geniş opsiyon seçenekleri de bulunuyor.

DBS Superleggera Volante is offered for
sale in 8 different ceiling colors. The car
can turn into the cabriolet version in just
14 seconds. DBS Superleggera Volante can
be enriched with such hardware as 8-inch
multimedia system, heated seats and carbon fiber windscreen frame, and offers a
wide range of customizable options.

SAYI: 4

53

ŞEHİRDEKİ ETKİNLİKLER

CITY EVENTS

FRIDA

ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVALI
GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL

Tarih: 03 Ekim 2019
Yer: Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu
Tarih: 26 Ekim – 1 Kasım 2019
Melike Aslıkılan’ın muhteşem performansıyla hayat bulacak olan 20. Yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida’nın aşk, devrim ve acı dolu hayat hikayesine şahit olmaya
hazırsanız 03 Ekim Salı gününü şimdiden ajandanıza not almanızı öneririz.

26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nin bu yıl ki yeniliklerinden biri de Cahide Sonku Ödülü oldu. Festival bünyesinde gösterimi yapılacak filmleri kaçırmamızı öneririz.

Date: October 03, 2019
Location: Cultural Center of the Municipality of Muratpasa

Date: October 26 – November 1, 2019

If you’re ready to witness the life story of Frida, one of the most important artists of
the 20th century, full of love, revolution and suffering, with the outstanding performance of Melike Aslikilan, we recommend you to make your plans to watch this performance on October 03, Tuesday.

Cahide Sonku Award is one of the firsts of the 56th Antalya Golden Orange Film Festival between October 26 - November 1. We recommend you to spare time to watch
the films to be screened during the festival.

BURADA OLAN BURADA KALIR

LIVANELI ILE SEVDALIM HAYAT

Tarih: 01 Ekim 2019
Yer: AKM Perge Salonu

Tarih: 05 Ekim 2019
Yer: Antalya Sahne (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu)

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına daha
fazla kayıtsız kalamadı. İkili, büyük ses getiren “Burda Olan Burda Kalır” adını verdikleri gösterileri ile 01 Ekim’de bir kez de Antalyalı seyircilerinin karşısına çıkacaklar.

Zülfü Livaneli, Kerki ve Solfej ile birlikte “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkıları ve Öyküleri” adını verdikleri konser turnesi kapsamında Antalya Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Date: October 01, 2019
Location: AKM Perge Hall

Date: October 05, 2019
Location: Antalya Sahne (Konyaalti Open-Air Theatre)

Widely acclaimed especially with their social media posts recently, Can Yilmaz and
Zafer Algoz couldn’t remain indifferent any longer to their followers’ call to take the
stage together. They will stage their highly-acclaimed show titled as “Burda Olan Burda Kalir” on October 01 for the people of Antalya.

Zulfu Livaneli will appear on the stage of Antalya Sahne as part of the concert tour
titled as “Livaneli ile Sevdalim Hayat Sarkilari ve Oykuleri” with Kerki and Solfej.

EROL EVGIN 50. YIL

MUSA GÖÇMEN – SENFOROCK

EROL EVGIN 50. YEARS

Tarih: 05 Ekim 2019
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih: 11 Ekim 2019
Yer: Antalya Sahne (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu)

En eğlenceli ve sıra dışı orkestra şefi olarak bilinen Musa Göçmen, Senforock adını
verdiği gösterisiyle, 05 Ekim 2019’da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.

Erol Evgin, geçmişten günümüze altın şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar,
anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı eşsiz şovuyla, izleyenlerini Antalya
Sahne’de duygudan duyguya taşıyacak.

Date: October 05, 2019
Location: Nazim Hikmet Fair and Congress Center of the Municipality of Konyaalti

Date: October 11, 2019
Location: Antalya Sahne (Konyaalti Open-Air Theatre)

Musa Gocmen, known as the most entertaining and extraordinary conductor, will take
the stage with his performance “Senforock” on October 05, 2019 at Nazim Hikmet Fair
and Congress Center

Erol Evgin will appear on the stage of Antalya Sahne and take his fans to a journey
of many feelings with his unique show including his memories, anecdotes, poems and
jokes among his golden songs dating back to long years ago.

FIKRIYE VE LATIFE – MUSTAFA KEMAL’I SEVDIM

ZEYNEP BASTIK

Tarih: 11 – 13 Kasım 2019
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 09 Ekim 2019
Yer: Antalya Sahne (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu)

Oyuncu, yönetmen ve yazar Dilruba Saatçi’nin, bir devre ışık tutan oyunu “Fikriye ve
Latife – Mustafa Kemal’i Sevdim”, 11 ve 13 Kasım 2019 tarihleri arasında yoğun istek
üzerine tekrardan Antalyalı izleyicisi ile bir arada olacak.

Son dönemde müzik listelerinde üst sıralarda yer alan genç şarkıcı Zeynep Bastık, 09
Ekim’de Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine keyifli bir müzik şöleni sunacak.

Date: November 11 – 13, 2019
Location: Turkan Soray Cultural Center
The play “Fikriye ve Latife – Mustafa Kemal’i Sevdim” by the actress, director and writer
Dilruba Saatci which sheds a light to a specific period, will be staged for the people of
Antalya again upon the high demand on November 11 and 13, 2019.

Date: October 09, 2019
Location: Antalya Sahne (Konyaalti Open-Air Theatre)
Rising to the peak of all music lists recently, the young singer Zeynep Bastik will deliver a pleasant musical feast to her fans on October 09 at Konyaalti Open-Air Theatre.
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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
D I D

Y O U

K N O W

Genel kültürünüzü geliştirebilecek, daha önce hiç duymadığınız ve okuduğunuzda çok şaşıracağınız ilginç bilgileri sizler için araştırdık. İşte genel kültürünüzü artırarak sizi şaşırtmayı başaracak 10 bilgi…
We have searched and found out interesting but informative things to improve your general knowledge, and to
surprise you as you have not heard or read anything about them. Here are 10 pieces of information to surprise you
and improve your general knowledge...

DÜ N YAN I N EN UZUN I S I M LI
H AYV AN I H AN G I S I D I R ?

W H I C H I S T H E LA R G EST
ZO O I N T UR K E Y ?

WHICH ANIMAL HAS THE LONGEST
NAME IN THE WORLD?

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

TR

EN

Dünyanın en uzun isimli hayvanı ‘parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides’tir. Kırk iki harften oluşur. Göğsü ve karın boşluğu metalik yeşil renkte bir
sinek türüdür.

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep
Hayvanat Bahçesi’dir. Bu hayvanat bahçesinde yaklaşık 7000 hayvan, 300 tür yaşamaktadır.
EN

Gaziantep Zoo. Nearly 7000 animals and 300 different
species are living at this zoo.

‘Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides’. It
consists of forty-two letters. It is a fly species which
has a metallic-green chest and abdominal cavity.

S I N E M A T A R I H INDEK I EN
FA ZLA Ö LÜM SA YISININ
E K R A N D A G Ö R Ü NDÜ Ğ Ü F ILM
HANGISIDIR

H AYV AN L AR A LE M I N D E
I N S AN L ARIN Y ÜZ I F A D E LE R I N I
I N S AN L AR KA D A R I Y I
O KU YAB I L EN T E K C A N LI
H AN GI S I DI R?
W H I C H I S T H E O N LY L I V I N G
C R E AT U R E AC R O S S T H E A N I M A L
WO R L D T H AT I S A S G O O D A S
H U M A N S AT R E A D I N G T H E FAC I A L
EXPRESSIONS OF HUMANS?

W H I C H I S T H E F I L M T H AT H A S T H E
H I G H E S T N U M B E R O F D E AT H S C E N E S
IN THE CINEMA HISTORY?
TR

Sinema tarihindeki en fazla ölüm sayısı ekranda görülen film, 836 ölüm ile Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü’dür.
EN

The Lord of the Rings: The Return of the King (863
scenes of death).

TR

Köpekler, hayvanlar aleminde, insanların yüz ifadelerini insanlar kadar iyi okuyabilen tek canlıdır. Yani
köpekler, sahiplerinin yüzüne bakarak onların üzgün,
kızgın ya da mutlu olduklarını anlayabilirler.

B A L B O ZULUR MU ?

EN

Dogs. In other words; dogs can understand if their
owners are sad, angry or happy by looking at their faces.

ÇAM AĞAÇ L A R I N I N D ÜN Y A
Ü Z ERI N DE YA K LA Ş I K K A Ç
T Ü RÜ V ARDI R ?

DOES HONEY GO BAD?
TR

İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan bal,
güneş görmeyen bir yerde saklanırsa eğer asla bozulmaz.
EN

Honey without any additive will never go bad as long
as it is kept away from sunlight.

ÜÇ Y I L B O Y UN C A U YA NMA DA N
UY UY A B I LE N CA NLI
HANGISIDIR?

N E A R LY H O W M A N Y S P E C I E S D O
P I N E T R E E S H AV E A R O U N D T H E
WORLD?
TR

Çam ağaçlarının dünya üzerinde 100’den fazla türü
bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi ise ülkemizde de
geniş yayılım alanı bulmuştur. Ülkemizde yetişmekte
ve geniş alanlarda bulunan 5 çam ağacı türü ise Karaçam, Kızılçam, Sarıçam, İran Çamı ve Halep Çamı’dır.
Yılbaşı kutlamalarında kullanılan küçük ağaçların neredeyse tamamı çam ağacıdır.

TR

Bir salyangoz üç yıl boyunca hiç uyanmadan uyuyabilir ve ortalama olarak ömrü 15 yıldır.
EN

EN

More than 100 species. 5 of such species have a wide
cultivation area in our country. 5 species of pine trees,
which grow and have a wide cultivation area in our
country, are as follows: Black Pine, Calabrian Pine,
Scotch Pine, Pinus Persica and Aleppo Pine. Nearly all
of the pine trees, used for new year celebrations, are
pine trees.

56

W H I C H L I V I N G C R E AT U R E C A N
SLEEP FOR FULL THREE YEARS?

Snails can sleep for full three years, and have an average lifetime of 15 years.

