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Merhabalar,
Yeni yılın ilk sayısında ilgi çekici konu başlıklarımızla
sizlerle buluşmaktan öncelikle çok mutluyuz. Bu sayımızda
bir nebze de olsa iş stresinin kaosundan uzaklaşıp, macera
dolu bir hafta sonuna merhaba demek isteyenler için
muhteşem bir önerimiz olacak. Boynuz şeklinde uzanan iki
dağ arasındaki Köprü Çay’ın muhteşem manzarasını gözler
önüne seren Tazı Kanyonu’nda tam da havaların ısınmaya
başladığı şu günlerde sağlıklı bir doğa yürüyüşüne çıkabilir
veya Likya Uygarlığı’nın en önemli eserlerini görebileceğiniz
Patara Antik Kenti’ne gidebilirsiniz.
Ayrıca dergimizin bu sayısında; misafirlerini eşsiz
bir manzara ile buluşturan Ocean Suit’te konaklama
ayrıcalığını yaşayabilir, İncili Gastronomi Ödülleri’nde
4 inci ödülünün sahibi olan Asmani’de keyifli bir akşam
yemeği yiyebilir veya birbirinden çarpıcı performanslarıyla
Antalya’ya damgasını vuran The 251 Soul’da eşsiz bir müzik
keyfi yaşama ayrıcalığına sahip olabilirsiniz.
Büyük bir özveriyle hazırlamış olduğumuz The Akra
Magazine’i şimdiden keyifle okumanız dileğiyle…

EN

Hello,
We are happy to meet you again in the first issue of the new
year with interesting topics. In this issue, we have a great
suggestion for those who want escape a little bit from the
chaos of the work stress for an adventurous weekend. Just as
the weather is getting warmer, you can take a healthy nature
walk in Tazi Canyon, which lies between two mountains in the
form of a horn and reveals the magnificent view of Koprucay,
or visit the Ancient of Patara, which host most important
works of Lycian civilization.
In this issue of our magazine, you can also take the advantage
of accommodating in Ocean Suite, which offers its guests
a unique view; you can have a pleasant dinner at Asmani,
which received 4 pearls at Incili Gastronomy Awards, or
get the privilege to enjoy a unique music experience at The
251 Soul, which attracts great attention in Antalya with
outstanding performances.
We hope you will enjoy reading the Akra Magazine we
prepared delicately...

G Ö K H A N

P O L A T

Akra Hotels Genel Müdürü
General Manager of Akra Hotels
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Patara
Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Xanthos Vadisi’nde denize açılabilecek tek
yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biri olmuştur. Türkiye’nin kültürel değerlerinin dünya
çapında öne çıkarılmasını amaçlayan Bakanlık, 2020 yılını ise “Patara Yılı” olarak ilan etmiştir.
Hosting most important works of Lycian civilization, the Ancient City of Patara has been one of the cities that have
maintained its importance throughout history since it was the only place to sail in the Xanthos Valley. Aiming to promote
cultural values of Turkey worldwide, the Ministry has declared the year 2020 as the “Year of Patara”.
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ANTIK
KENTI
A LYC I A N S TO RY
A N C I E N T C I T Y O F

PATA R A
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Fethiye’den 45 kilometre kadar uzakta olan
Patara, Likya medeniyetinin en değerli
kentlerinden biri. Özellikle Kaş ve Kalkan’ın
bu kadar revaçta olduğu bir dönemde
Antalya’yı ziyaret etmeyi düşünenler için
de uğranılması gereken bir rota.
Xanthos
Vadisi’nin
güneybatısında
bulunan
ve
Tepecik
Akropolü’ndeki
kazılarda ele geçen seramik parçalarından
M.Ö 8. yüzyılda var olduğu kesinleşen
Patara, uzun süre “ışık ülkesi” anlamına
gelen Likya Birliği’nin başkenti olmasıyla
da önem kazanmıştır. Kentin adı Hititçe
Patar; Likya dilinde ise Pttara olarak
kullanılmış ve günümüze ise Patara olarak
gelmiştir.
Likya Uygarlığı’nın en önemli eserlerini
görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Xanthos
Vadisi’nde denize açılabilecek tek yer
olması nedeniyle de tarih boyunca önemini
koruyan kentlerden biri haline gelmiştir.
Patara, antik dönemde Likya Birliği’nin
üç oy hakkına sahip, altı kentinden biri ve
belki de en önemlisidir.

EN

Located at a distance of 45 km from Fethiye,
Patara is one of the most precious cities of
the Lycian civilization. It is also a must-visit
destination for those who are planning to
visit Antalya, especially at a time when Kas
and Kalkan are such popular.
Located in the southwest of the Xanthos
Valley, Patara, whose existence in the 8th
century BC became clear by the ceramic
fragments unearthed in the excavations at
Tepecik Acropolis, also became important
as it was a long-time capital of the Lycian
League, which means “the country of light”.
The name of the city was Patar in Hittite
and Pttara in Lycian, and has survived to
the present day as Patara.
Hosting most important works of Lycian
civilization, the Ancient City of Patara has
been one of the cities that have maintained
its importance throughout history since it
was the only place to sail in the Xanthos
Valley. Patara was one of the six cities,
perhaps the most important one, of the
Lycian League, which had three vote rights
in the ancient time.

SAYI: 6
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Patara Limanı, hububat deposu ve sevki
açısından da önem taşımıştır. Bu nedenle Doğu
Akdeniz’de bulunan 3 hububat deposundan
biri Patara’da bulunmaktadır.

Patara Port also played an important role in grain
storage and shipment. This is why one of the 3 grain
storages in the Eastern Mediterranean is located in
Patara.

Patara’nın adı tarihte Apollon, günümüzde ise
Noel Baba ile ünlü. Bir Anadolu tanrısı olan
Patara’da doğan Apollon, Zeus ve Letoon’un
oğlu. İlyada destanında Homeros, Apollon’dan
“ışıklı” anlamına gelen “Pholbos” ve “Ünlü okçu
Likyalı Apollon” olarak söz ediyor. Apollon,
kardeşi Artemis ile birlikte Anadolu şehri
Troya’ya yardım etmesiyle de biliniyor.

Patara is famous for Apollo in history, and for Santa
Claus at present time. Born in Patara as the son of
Zeus and Leto, Apollo was an Anatolian god. In the
Iliad, Homer calls Apollo “Phoibos”, which means
“bright,” and “Famous archer Lycian Apollo”. Apollo is
also known to help Troy, the Anatolian city, with his
brother Artemis.

Türkiye’nin en uzun sahillerinden biri olan
Patara Antik Kenti ve Patara Plajı, Gelemiş
Köyü’ne bağlı. Patara’nın büyük anıtları, plaja
giden yol boyunca dağılmış. Kalıntıların en
büyüğünü, Kurşunlu Tepe’nin yamacındaki beş
bin koltuklu tiyatro oluşturuyor. Tiyatronun
bulunduğu tepede büyük bir sarnıç ve bir anır
mezar da bulunmakta. Tepeden antik kentin
manzarasını seyredebileceğinizi de ayrıca
belirtelim.
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Being one of the longest coastlines of Turkey, the
Ancient City of Patara and Patara Beach are located
within the village boundaries of Gelemis. The huge
monuments of Patara are dispersed along the road
to the beach. The largest ruin is the theater located
on the slope of Kursunlu Tepe with five thousand
seats. On the hill where the theater is located, there
is a large cistern and a monumental tomb. You can
also watch the view of the ancient city from the hill.
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12 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı ise
antik kentin hemen yanında bulunmaktadır.
İncecik kumu ve sığ denizi olan plaj, önceleri
çocuklu ailelerin tercihiyse de son yıllarda
rüzgarından dolayı sörfçülerin de gözdesi
haline gelmiştir.
Kum tepeleri ise plajın güzelliğine güzellik
katmak istercesine adeta bir sanat yapmıştır
Patara sahillerinde. Özellikle güneşin batış
saatlerinde oldukça güzel fotoğrafik kareler
sunan bu tepeler kendinizi bir çölde gibi
hissetmenize neden olmaktadır.
Ülkemizdeki en önemli üreme alanlarından
birisi olan Patara Plajı, nesilleri tükenme
tehlikesi altında olan caretta carettalara ise
ev sahipliği yapmaktadır.

With a length of 12 kilometers, Patara Beach is
located near the ancient city. Even though the beach
with fine sand and shallow water is mostly preferred
by families with children, it has also become a
favorite of surfers in the recent years due to the wind.
In addition, the sand dunes are also like a work of
art which makes the beach more beautiful. Offering
the opportunity to capture beautiful photographs
especially at sunset, these hills make you feel like
you are in a desert.
Being one of the most important breeding areas in
our country, Patara Beach hosts caretta carettas,
which are threatened with extinction.

SAYI: 6
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Hediye et !

GIVE AS A GIFT

H AYAT I N I Z I N E N Ö N E M L I
KAHRAMANLARINA BU
SENEKI HEDIYENIZ AKRA
GIFT CARD’DAN...
T H I S Y E A R ’ S G I F T T O T H E M O S T I M P O R T A N T
H E R O E S O F Y O U R L I F E F R O M A K R A G I F T C A R D . . .

Hayatınızın en önemli kahramanlarını Akra’nın yepyeni ve dinamik uygulaması Gift Card ile mutlu etmeye hazır mısınız?
Are you ready to make the most important heroes of your life happy with the Gift Card, the brand new and dynamic
initiative by Akra?

TR
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Siz de hediye alırken çoğu zaman bizim gibi kararsızlık
yaşıyorsanız hemen söyleyelim bu haberimiz tam size
göre… Şüphesiz ki özel günlerin yaklaşmasına yakın
en çok zorlandığımız konuların başını hediye seçimi
konusunda yaşadığımız zorluklar çeker. “Acaba ne
alsam?” ile başlayan bu soru yumağı ise beraberinde
kocaman bir kafa karışıklığını getirir.
Bu düşünceden yola çıkarak yenilikçi yapısını gözler
önüne koyan Akra, alışılagelmiş hediyelere son
vererek, sevdiklerini mutlu etmek isteyen misafirleri
için muhteşem bir kart hazırladı. Akra Gift Card
adını verdiği bu kart ile siz de anne veya babanıza
seçtiğiniz herhangi bir hizmeti hediye edebilirsiniz.
Daha fit bir görüntüye sahip olabilmesi adına
babanız için Akra Fit’i, güzelliğiyle tüm bakışları
üzerine toplayan annenize ise cilt bakımı ve masaj
uygulamaları için The Lifeco seçeneğini hediye
edebileceğinizi de ayrıca belirtelim.
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If you are having trouble picking out gifts like us, this
news is for you. Undoubtedly, the trouble picking out
gifts is one of the biggest problems when special days
are approaching. The deadlock of questions starting
with “What should I pick?” turns into a giant confusion.
Inspired by this fact, Akra which lays its innovative
structure bare prepared a great card for its guests who
want to put the classical gifts on the shelf, and make
their beloved ones happy in a different way. With the
Akra Gift Card, you can present any service you choose
to your parents as a gift.
You can present Akra Fit to your father for a much fitter
look, and The LifeCo to your mother, who turns heads
with her beauty, for skin care and massage sessions.
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KADINLARIMIZ BIZIM
İÇIN DEĞERLIDIR
O U R

F E M A L E

E M P L O Y E E

M E A N

A

L O T

T O

U S

Urban Social kodları aracılığıyla her şeyin yeniden başladığı Akra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı ve daha
özel kılmak amacıyla kadın personellerinin yer aldığı bir video hazırlatarak, sosyal medya hesaplarında yayınladı.
Akra, where everything has restarted through Urban Social codes, has filmed a video of its female employees to make
March 8, International Women’s Day more meaningful and special, and published it on its social media platform.
TR
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Çalışanlarının yüzde 35’i kadınlardan oluşan Akra
Hotels, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı ve
daha özel kılmak amacıyla tüm kadın personeli için
bugüne yakışan anlamlı bir video yayınladı. Kadın
personelinin kamera karşısına geçtiği fotoğraf
çekimlerinde ise keyifli anlar yaşandı.

With 35% female personnel, Akra Hotels has published
a meaningful video for all of its female employees
to make March 8, International Women’s Day more
meaningful and more special. There have been
enjoyable moments during the photoshoot of female
personnel.

Kadın personelinin ruhuna her zaman olduğu gibi
bugün de sihirli bir gülümseme ile dokunan Akra
yönetimi, kadın personelini bu anlamlı günde de
yalnız bırakmayarak, kadınlarımızın ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha gözler önüne koydu. Akra
ailesi olarak sizleri önemsiyoruz, çünkü bizim için
değerlisiniz.

Touching the soul of female employees with a magical
smile as always, the management of Akra showed once
again how important our female employees are by not
leaving them alone on this meaningful day. We, as Akra
family, care about you, because you mean a lot to us.

AKRA HOTELS
ÇALMA LISTELERI ARTIK SPOTIFY’DE
T H E

P L A Y L I S T S O F A K R A H O T E L S
N O W O N S P O T I F Y…

A R E

Akra’nın kapıdan girdiğiniz andan itibaren kulağınıza çalınan birbirinden güzel müziklerini artık Spotify üzerinden
de dinleyebileceğinizi biliyor muydunuz?
Did you know that you can now listen to the beautiful music played by Akra on Spotify from the moment you enter?

TR
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Yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social ile her kod
için özel çalışmalar yapıp, konusunun en iyisi olan
isimlerle iş birliği yapan Akra, ses kodu için hazırladığı
özgün müzik çalışmalarını artık Spotify üzerinden
dinleme imkanı sağlıyor.

Working specially for each code and cooperating with
leading names within the scope of Urban Social, the
new-generation hotel-management concept, Akra now
offers the opportunity to listen to the unique music
works, which are created for the sound code, on Spotify.

Akra Hotels çalma listelerini takip etmek için
yapmanız gereken şey ise son derece basit. Spotify
uygulamasında görmüş olduğunuz QR kodlarını
Spotify aratma bölümünde kameranız ile okuttuktan
sonra sizin için hazırlamış olduğumuz listeleri
dinlemeye başlayarak, modunuzu yükseltebilirsiniz.

All you need to do to follow playlists of Akra Hotels is
very simple. You can start listening the lists we have
compiled specially for you by scanning the QR codes
on Spotify by the camera of your phone, and make your
mood better.

THE AKRA MAGAZINE

TAT I L , M I N I K
DOSTLARIMIZIN DA HAKKI
O U R

L I T T L E

F R I E N D S

A L S O

D E S E R V E

A

VA C A T I O N !

Akdeniz kıyısına sadece 300 metre mesafede bulunan AKRA V, şehri keşfetmek ve patili dostunuzla uzun
yürüyüşlerin tadını çıkarabilmeniz için de ideal bir konuma sahip.
At a distance of only 300 meters from the Mediterranean Coast, the location of AKRA V is also ideal for exploring
the city and enjoying long walks with your friend with paws.

TR
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Evcil hayvan sahibi olmak, çoğu zaman keyifli olduğu
kadar ciddi anlamda da sorumluluk gerektiren
bir iştir. Öyle ki bu sorumluluk, özellikle tatil
dönemlerinde çoğu kişinin de karşılaştığı sorunların
başını çekmektedir. Çünkü tatile gideceğiniz zaman
çocuğunuz gibi baktığınız kedi veya köpeğinizi kime
bırakacağınız ciddi bir problemdir.
Evcil hayvanınızla bir yerden bir yere gitmek
sözkonusu olunca seyahat firmaları tarafından
henüz bir reaksiyon alınamamış olsa da günümüzde
birçok otel ve pansiyon “hayvan dostu” yapısıyla da
dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan birinin de Akra V
olduğunu hemen belirtelim.
Akdeniz kıyısına sadece 300 metre mesafede bulunan
AKRA V, şehri keşfetmek ve patili dostunuzla uzun
yürüyüşlerin tadını çıkarmak için de ideal bir konuma
sahip. Lezzetli yemek ve içeceklerinizi aldıktan
sonra can dostunuzla yakın çevredeki hayvan dostu
parklardan Erdal İnönü’nün tadını çıkarabileceğinizi
de unutmayın.

Even though owning a pet is fun, it often requires
serious responsibility. This responsibility makes most
of the people to experience some problems especially
during vacation. It is a serious problem to find someone
to leave your cat or dog, which you treat like your child.
Although no action has been taken so far by travel
agencies for traveling with pet, there are many “animal
friendly” hotels and pensions. Akra V is among these
hotels.
At a distance of only 300 meters from the Mediterranean
Coast, the location of AKRA V is also ideal for exploring
the city and enjoying long walks with your friend with
paws. Do not forget that you can take your delicious
foods and drinks and enjoy with your dear friend in
Erdal Inonu Park, which is one of the animal-friendly
parks located nearby.

SAYI: 6
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AKDENIZ’IN SONSUZ
M AV I S I N I O C E A N
S U I T AY R I CA L I Ğ I Y L A
YA ŞAY I N
E N J O Y T H E V A S T B L U E M E D I T E R R A N E A N
S E A W I T H T H E P R I V I L E G E O F O C E A N S U I T

Urban Social Konsept’e göre dizayn edilen Akra’nın deniz
manzaralı Ocean Suit odasında siz de farklı bir konaklama
deneyimi yaşayarak, tatilinizi eşsiz bir anıya dönüştürebilirsiniz.
You can turn your vacation into a unique memory with a unique
accommodation experience in Akra’s Ocean Suite room with sea
view, which is designed in parallel with the Urban Social Concept.

TR

Misafirlerinin rahatı ve konforu için bütün detayları
en ince ayrıntısına kadar düşünen Akra, dinamik bir
şehirlinin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiği
Ocean Suit odasında misafirlerine eşsiz bir konaklama
deneyimi yaşatıyor.
Evinizdeki konforu yaşayabileceğiniz 135 m2 kullanım
alanına sahip olan Ocean Suit’te tam karartma perde
ve giyinme odasının yanı sıra tek büyük yataklı bir de
yatak odası bulunmakta. Aynı zamanda jakuzi keyfini
de yaşayabileceğiniz salonda işlerinizi rahatlıkla
yapabileceğiniz ergonomik bir çalışma masası,
gündemi takip edebileceğiniz Led TV, elektrikli su
ısıtıcısı, çay – kahve seti, Espresso makinası, yemek
masası ve gömme bir ek yatak mevcut . Duş ve küveti
bulunan banyonun zemini ise kaydırmaz kumlu
seramikle kaplı.
Misafirlerini eşsiz bir manzara ile buluşturan Ocean
Suit, Akdeniz’in sonsuz mavisini Beydağları’nın
heybeti ile birleştirirken, size de görsel bir şölen
yaşama imkanı sunuyor.

EN

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 Ocean Suit room designed in line with the needs
of a dynamic urban person.
With an area of use of 135 m2 where you can experience
the comfort in your home, Ocean Suit is equipped with
a full blackout curtain and dressing room, as well as
a bedroom with a single large bed. Equipped with an
ergonomic work desk where you can easily do your
work, the living room is also equipped with jacuzzi, Led
TV to stay up to date, an electric kettle, tea-coffee
set, Espresso machine, dining table and an extra sico
bed. The floor of the bathroom, which is equipped with
shower and bathtub, is covered with anti-slip sandy
ceramic tiles.
Offering its guests a unique view, Ocean Suite combines
the vast blue Mediterranean Sea with the majesty of
Bey Mountains, and provide a visual feast.
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PEDALLARIN EFENDILERI
B I R K E Z D A H A A K R A’ D A
THE MASTERS OF PEDALS ARE ONCE AGAIN IN AKRA

Düzenlendiği ilk günden bu yana büyük bir beğeniyle takip edilen Akra Talks’un konukları, Tour of Antalya
kapsamında Antalya’ya gelen İtalyan profesyonel yol bisikleti yarışçısı Ivan Basso ve Andrea Tafi’nin yanı sıra
Akra Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer,
Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ve Fraport TAV Airport Genel Müdürü Deniz Varol oldu.
Drawing a great deal of attention since the first day it was held, Akra Talks hosted Ivan Basso and Andrea Tafi,
Italian professional road bicycle racers who came to Antalya for Tour of Antalya, and Haydar Barut, the Chairman of
the Board of Directors of Akra Hotels, Yildiray Karaer, the Chairman of the Board of Directors of Corendon Airlines,
Burak Tonbul, the Chairman of the Board of Directors of Diana Travel, and Deniz Varol, the General Manager of
Fraport TAV.
TR
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Duayen gazeteci Faik Gürses ve Sarper Günsal
moderatörlüğünde, Akra Urban Social Lounge’ta
iki bölümde gerçekleşen sohbette; sporun turizme
katkısı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.
Akra Talks sohbetinin ilk bölümünde Tour of
Antalya’ya destek veren sponsor firmaların
yöneticileri yer aldı. Konuşmasına, Türkiye’de turizm
adına atılan her adımın Antalya’dan başladığını
söyleyerek sözlerine başlayan Faik Gürses, “80’li
yılların başlarından itibaren sponsor kelimesini
sıkça duyar olduk. Elbette sponsor destekleriyle
markalar da zamanla güçlerine güç kattılar. 80 ve
90’lı yılların başlarında turizm fur yası Antalya’da
gelişim göstermeye başladı. 4 – 5 yıldır da bisiklet
sporuyla ilgilenen kişilerin, iklim koşulları ve
bisiklet sporuna elverişli hava koşullarından dolayı
Antalya’yı tercih ettiklerini görüyoruz. Bu sene
üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz organizasyona
ilginin bu denli yoğun olmasından da son derece
mutluyuz ” açıklamasında bulundu.
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A pleasant conversation on the contribution of
spor ts to tourism was held in two sessions at Akra
Talks that was organized at Akra Urban Social
Lounge under the moderation of Faik Gurses,
the doyen of journalists, and Sarper Gunsal. The
managers of the sponsor companies suppor ting
Tour of Antalya took par t in the first session of Akra
Talks. Star ting his speech expressing that Antalya
is where ever y initiation for tourism is launched,
Faik Gurses said “We have been hearing the word
sponsor frequently since the early 80s. Of course,
the brands have also become much stronger over
time through the sponsor suppor ts. The tourism
popularity star ted to develop in Antalya in the
early 80’s and 90’s. We see that people interested
in cycling have been preferring Antalya for 4-5
years due to the climate and weather conditions
favorable for cycling. We are also ver y happy
about such a great attention to the organization
we have held for the third time this year. ”

THE AKRA MAGAZINE

TR

EN

Akra Hotels Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Barut
“Bisiklet sporunu şehre kazandırmak istedik”

Haydar Barut,
Chairman of Board of Directors of Akra Hotels
“We wanted to bring the cycling to the city ”

Barut ailesi olarak böylesine güzel bir şehirde spor
organizasyonu düzenlenmesinin gerek kendilerine
gerekse de şehre büyük bir değer katacağına
duydukları inançla konuşmasına başlayan Akra
Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut;
“Organizasyonu
gerçekleştiren
arkadaşlar
bisiklete ilişkin düşüncelerini ilk paylaştıklarında,
onlara çok güvendim. Böylece Tour of Antalya’yı
da hayata geçirmiş olduk. Buradaki amacımız
aslında son derece basit. Golf ve futbol şehre nasıl
değer katıyorsa biz, bisikleti de değer katanlar
haline getirmek istedik. Bisiklet sporunun bu
anlamda ciddi bir potansiyele sahip olduğunun
da farkındayız. Şehrin altyapısı da bu spora çok
elverişli. İlk yıl Corendon Airlines Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Karaer bize destek oldu. İkinci
yılımızda Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Tonbul, bu yıl da Frapor t TAV Antalya
Airpor t devreye girdi. Bazı şeyleri belki kendiniz
yapabilirsiniz ama kamunun desteğini aldığınızda
onun yansımaları daha da büyük oluyor. Biz
Antalya’da şu an bunu yakalamış durumdayız.
Bu nedenle organizasyona katkı sunan herkese
sonsuz teşekkür ederiz ” şeklinde konuştu.

Star ting his speech expressing that they, as Barut
family, believe that organizing spor ts events in
such a beautiful city will add great value both to
them and to the city, Haydar Barut, the Chairman
of Board of Directors of Akra Hotels, said “The first
time those who organize the event shared their
opinions on cycling with me, I did rely on them.
This is how we star ted to organize Tour of Antalya.
Our goal here is actually ver y simple. We wanted to
make cycling to add value to the city, just like golf
and football do. We are also aware that cycling has
great potential in this respect. The infrastructure
of the city is also ver y favorable for this spor t.
Yildiray Karaer, the Chairman of Board of Directors
of Corendon Airlines, suppor ted us in the first year.
We were suppor ted by Burak Tonbul, the Chairman
of Board of Directors of Diana Travel, in the second
year, and this year, Frapor t TAV Antalya Airpor t
stepped in. Although you can achieve some things
on your own, having suppor ted by the public brings
greater reflections. This is what we have achieved
in Antalya. Therefore, we thank ever yone who has
contributed to the organization.”

SAYI: 6
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Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldıray Karaer
“Tour of Antalya, Antalya için çok büyük bir
değer ”

Yildiray Karaer,
Chairman of Board of Directors of Corendon
Airlines
“Tour of Antalya is a great value for ”

Tour of Antalya’nın Corendon açısından çok önemli
bir organizasyon olduğunu söyleyen Corendon
Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise;
“Biz Corendon Turizm Grubu olarak dünyanın dör t
tarafında turizm yapıyor, tüm bu faaliyetlerimizi
ise Antalya’dan yönetiyoruz. Tour of Antalya
bize bahsedildiğinde yapmamız gereken neyse
hemen yapmamız gerektiğini söyledi. Biz benzer
sponsorlukları turizm faaliyetlerine başladığımız
Hollanda ve Belçika’da yıllardır yapıyoruz. Çok
iyi marka olmamızın bu yollardan geçtiğinin de
bilincindeyiz. Bu tip organizasyonlar sayesinde
hem markamızın hem de ülkemizin tanıtılmasında
parayla
yapamayacağınız
fırsatları
elde
ediyorsunuz. Tour of Antalya, Antalya için çok
büyük bir değer. Haydar Barut ’un önderliğinde
biz bu organizasyonun sponsoruyuz ama önemli
olan bu tür organizasyonların devamının gelmesi
gerektiğini de düşünüyoruz. Diğer firmaların
da katılımlarını sağlayarak buradaki seviyeyi
ar ttırmak istiyoruz. Biz elimizden geldiğince
önümüzde
dönemlerde
bu
organizasyonu
desteklemeye devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

Stating that Tour of Antalya is an impor tant
organization for Corendon, Yildiray Karaer, the
Chairman of Board of Directors of Corendon
Airlines, said “We, as Corendon Turizm Grubu
(Tourism Group), are engaged in tourism business
around the world, and manage all these activities
from Antalya. When we were told about Tour of
Antalya, I said that we should immediately star t
doing whatever is required. We have been providing
similar sponsorships for years in Netherlands and
Belgium, where we star ted tourism activities.
We are also aware that this is what becoming an
outstanding brand requires. Such organizations
provide the oppor tunity that you can not buy in
terms of promoting both your brand and countr y.
Tour of Antalya is a great value for Antalya. We
are the sponsor of this organization under the
leadership of Haydar Barut, and we think that
such impor tant organizations should continue.
We want to increase the level higher by ensuring
par ticipation of other companies. We will keep
suppor ting this organization as much as we can in
the upcoming periods.”.

Almanya’nın kendileri için çok önemli bir
Pazar olduğunu da sözlerine ekleyen Karaer,
“Almanya’dan bir takımı destekleyerek o ülkede
hem Türkiye’nin tanıtımını güçlendirmeyi hem
de Corendon Airlines’ın bilinirliğini ar tırmayı
amaçladık. Bike Aid’i seçme sebebimiz ise bir sosyal
sorumluluk kuruluşu olarak elde ettiği bağışları
Afrika’daki genç sporculara aktarması ve onlara
bisiklet sporunu sevdirmesiydi. Corendon Airlines
olarak sponsorluklarda genç sporcuları ve kadın
sporcuları desteklemek ve farklı sosyal sorumluluk
projelerine imza atma gibi bir sorumluluğumuz var.
İlk yapmış olduğumuz basın toplantısının ardından
Bike Aid’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
iletişimin farkındalık yarattığını da gördük. Bizim
yapmak istediğimiz şey de buydu. Çok iyi bir
organizasyonun içerisinde olduğumuzu böylece
kanıtlamış olduk. Ne kadar iyi organizasyon
yaparsanız yapın önemli olan yapmış olduğunuz
işi hedef pazarlarda duyurmaktır. Medya bacağı
olmadan bunu tanıtmanız ve duyurmanız mümkün
değildi. Bu konuda bizlere destek veren medya
mensuplarına ve organizasyonda emeği geçen
herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Also stating that Germany is an impor tant market
for them, Karaer said “By suppor ting a team in
Germany, we aimed to strengthen the promotion
of Turkey and raise awareness to Corendon Airlines
in that countr y. We chose Bike Aid because it
transfers the donations it receives as a social
responsibility organization to young athletes in
Africa and popularizes cycling. We, as Corendon
Airlines, have the responsibility to suppor t young
and women athletes and carr y out various social
responsibility projects under sponsorships. We
realized that the social media of Bike Aid raised
the awareness following our first press conference.
This was what we meant to do. Thus, we proved
that we take par t in a great organization. No
matter how good the organization you held, it is
the promotion of your business in target markets
that matters. It is not possible to promote and
announce it without media. I would like to thank
the media members who suppor ted us in this
respect, and ever yone who contributed to the
organization.”
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Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Tonbul
“Tour of Antalya’ya destek vermeye
edeceğiz ”

devam

Burak Tonbul,
Chairman of Board of Directors of Diana Travel
“We will keep suppor ting Tour of Antalya”

Antalya’nın çok değerli ve özel bir şehir olduğunu
söyleyerek konuşmasına başlayan Diana Travel
Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ise “Tour
of Antalya’nın “Tour of Heaven” adında çok güzel
bir sloganı var. Bizler turizm sektöründen ekmek
yiyen insanlarız. Bisiklet hem insanların bireysel
olarak kendilerini tatmin ettikleri hem de çok
özel yatırımlar gerektirmeyen, birçok misyonu da
beraberinde götürebilen bir spor dalı. Mayorka
bildiğiniz gibi Antalya ile yarış halinde olan
yerlerden biri. Ölü sezon olarak adlandırdığımız
dönemde dahi Mayorka’nın bisiklet sporundan
çok fazla yararlandığını görüyoruz. Diana Travel
olarak ikinci senesinden itibaren aktif olarak tura
sponsorluk desteği veriyoruz. Gücümüz yettiğince
de sponsorluk desteği vermeye devam edeceğiz ”
açıklamasında bulundu.

Star ting his speech by expressing that Antalya is
a ver y precious and special city, Burak Tonbul, the
Chairman of Board of Directors of Diana Travel, said
“Tour of Antalya has a great slogan, which is “Tour
of Heaven”. We work for tourism industr y. Cycling is
a spor t which satisfies people individually and do
not require par ticular investments, while bringing
along various missions. As you know, Ma jorca
competes with Antalya. We see that Ma jorca takes
the advantage of cycling even in off-season. We,
as Diana Travel, have been actively providing
sponsorship suppor t since the second year of the
tour. We will keep providing sponsorship suppor t
as much as we can.”

Frapor t TAV Antalya
Airpor t Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol
“Sporun birleştirici özelliği vardır ”

Deniz Varol,
General Manager of Frapor t TAV Antalya Airpor t
“Spor ts has a unifying effect ”

Antalya’da Antalya için çalışmanın öncelikle
inanılmaz keyifli olduğunu söyleyen Frapor t
TAV Antalya Airpor t Havalimanı Genel Müdürü
Deniz Varol ise “2019 yılında 15 milyondan fazla
turistin Antalya’ya geldiğini görüyoruz. Bu 15
milyon turistin yüzde 90’ı ise yaz sezonundan
geliyor. Kış sezonunda çok az turist çektiğimiz
için bu gibi organizasyonların değeri bizler için
daha da ar tıyor. Bundan dolayı ar tık daha bilinçli
olmamız lazım. Elimizdeki imkanları yeterince
kullanabiliyor muyuz öncelikle bunu düşünmemiz
lazım. Bu organizasyon ilk düzenlendiğinde çok
coşkulu bir heyecanın olduğunu gördüm. Sayın
Valimiz önderliğinde tüm belediye ve STK’lar
neredeyse işin bir parçasıydı. Bu organizasyonu
hayata geçirirken tüm arkadaşları herkesin
nezdinde
canı
gönülden
tebrik
ediyorum.
Organizasyon, 3 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya
ulaştı. Bu detayları değerlendirmemdeki sebep,
organizasyonun nerelere geldiğini göstermekti.
Biz Frapor t TAV Antalya olarak bu organizasyonun
doğal destekçisiyiz. İnanmak, yolun yarısıdır.
Unutmamamız gerekir ki; sporun birleştirici
özelliği vardır. Spor; din, dil ve ırk tanımaz. Bu
nedenle bizim bu organizasyona inancımız en
başından beri sonsuzdu. Bundan dolayı da bu
organizasyonda yer almaktan sonsuz mutluluk
duyuyoruz ” açıklamasında bulundu.

Stating that working for Antalya in Antalya is a
great pleasure, Deniz Varol, General Manager of
Frapor t TAV Antalya Airpor t, said “We see that
more than 15 million tourists visited Antalya in
2019. 90 percent of these 15 million tourists visit
in the summer season. Since we attract fewer
tourists in the winter season, the value of such
organizations increases even more for us. This is
why we should be more conscious now. First of all,
we have to think about if we benefit sufficiently
from the oppor tunities we have. I saw the
enthusiastic excitement experienced when this
organization was held for the first time. Nearly
all municipalities and NGOs took par t under the
leadership of our Governor. I sincerely congratulate
ever yone taking par t in this organization on behalf
of ever yone. The current position of organization
has been achieved in a shor t time like 3 years. The
reason for evaluating these details was to show
the position of the organization achieved. We,
as Frapor t TAV Antalya, are natural suppor ters
of this organization. Believing is half the way.
We should keep in mind that spor t has a unifying
effect. Spor t has no religion, language and race.
Therefore, we have believed in this organization to
the end from the ver y beginning. So, we are ver y
happy to take par t in this organization. ”.
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Ivan Basso: “Bisiklet sporunda psikoloji çok önemlidir ”

Ivan Basso: “Psychology is ver y impor tant in cycling”

Akra Talks sohbetinin ikinci bölümünün konukları ise İtalyan
profesyonel yol bisikleti yarışçısı Ivan Basso ve Andrea Tafi oldu.

Akra Talks hosted Ivan Basso and Andrea Tafi, the Italian
professional road bicycle racers, in the second session.

1984 yılında televizyonda seyrettiği bir bisiklet yarışının ardından
bisikletçi olmaya karar verdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan
Ivan Basso; 7 yaşında başlayan o muhteşem döngüsünün tam 27 yıl
sonra Verona da Giro kazanmasıyla sona erdiğini söyledi. Bisiklet
sporuna öncelikle çocukların spor tif aktiviteleriyle başlanması
gerektiğini sözlerine ekleyen Basso: “Özellikle Avrupa turu gibi
organizasyonların yarattığı dalga gençleri ve çocukları peşinden
sürükleyecektir. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. İtalyan
bisiklet turunu Ekvadorlu bir bisikletçi kazandı. Bisiklet sporu bu
kadar gelişim göstermeseydi Ekvadorlu bir sporcunun bu yarışı
kazanması mümkün olamazdı. Bisiklet sporunda öncelikle hayal
kurmak sonrasında ise onu amaç haline getirmek gerekmektedir.
Bisiklet sporunda psikoloji çok önemlidir. Yarıştaki tüm taktikleri
yapmış olsanız dahi biraz daha çabalamanız gerekiyor ” dedi.

Star ting his speech by expressing that he decided to become a
bicycle racer after a bicycle race he watched on TV in 1984, Ivan
Basso said that this magnificent cycle, which star ted at the age
of 7, ended when he won Verona da Giro 27 years later. Stating
that cycling should be star ted firstly with spor t activities for
children, Basso said: “Especially the wave of organizations such
as the European tour will drag young people and children. I would
like to give a simple example. The winner of the Italian bicycle
race was an Ecuadorian cyclist. If cycling was not so developed, an
Ecuadorian athlete would not have been able to be the winner of
this race. Cycling requires firstly dreaming and then making that
dream a goal. Psychology is ver y impor tant in cycling. Even if you
have done all the tactics in the race, you have to tr y a little more. ”

Ivan Basso konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bisiklet sporuyla
ilgili yapılmış birçok istatistik mevcut. Unutmayın ki spor tif
aktivitelere yatırılan her bir Euro insanların sağlıklı yaşaması için
geri dönüyor. Bununda ötesinde bisiklet birçok kişiyi bir araya
getiren bir aktivite niteliğinde. Takımım 3 yıldır Tour of Antalya’da
koşuyor. Ben de 2 senedir buraya geliyorum. Her geldiğimde de
bizi izleyenlerin sayısının ar ttığını kendi gözlerimle görüyorum.”
Andrea Tafi: “Bisiklet sporu benim için özgürlüktür ”

Andrea Tafi: “Cycling means freedom for me”

Gerek organizasyona gerekse de misafirper verliklerinden dolayı
AKRA Hotels yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan
Andrea Tafi ise “Burada bulunmak benim için muhteşem bir
deneyim. Zaferleri her zaman büyük bir keyifle hatırlarsınız. Benim
için bisiklet sporu özgürlük veren samimi bir spor. Bu sporu bu
kadar yıl yapmak ve sonrasında da böylesi bir kalabalıkta kendimi
anlatmak inanılmaz güzel bir şey. Mapei benim için aile gibiydi.
9 sezon onlarla çalıştım. Mapei bir bisiklet takımından çok sizi
ailenin bir parçası gibi hissettirirdi. Mapei bisikletçiler için aynı
zamanda bir antreman okulu da yapmıştı. Ben daha çok orada
çalıştım. Mapei 2003 yılında takım olarak kapandıktan sonra bütün
bisikletçilere açık bir merkez haline gelmişti. Aldo Sassi hayatını
kaybedene kadar onun sayesinde çok büyük başarılar elde ettim.
Bu nedenle ben de emeği bir hayli fazladır ” dedi.

Star ting his speech by thanking management of AKRA Hotels
for both the organization and their hospitality, Andrea Tafi said,
“Being here is a wonder ful experience for me. You remember the
victories always with great pleasure. For me, cycling is a friendly
spor t that gives freedom. It is incredibly wonder ful to practice this
spor t for such a long time and then to tell about myself in front of
such a crowd. Mapei was like a family to me. I worked for them for
9 seasons. Mapei makes you feel more like a member of the family
than a cycling team. Mapei has also founded a training school for
cyclists. I mostly worked there. After becoming inactive in 2003 as
a team, Mapei became a center that is open to all cyclists. I have
achieved great success by help of Aldo Sassi until he passed away.
So, he had great effor t on me.” .

Mapei ’nin o dönemin inanılmaz bir takımı olduğunu da sözlerine
ekleyen Andrea Tafi, “Günümüzde onun karşılığına denk gelecek
bir takımı ne yazık ki bulamıyoruz. Mapei de o dönem çok büyük
yıldızlar vardı. Mapei ’nin mottosu beraber kazanmaktı. Dolayısıyla
o gün hangimiz gideceksek ona yol verirdik. O dönemde 700 zafer
kazandık. Sadece Tour of France’ı kazanamadık. Biz İtalyanlar için
en önemli yarış Giro D’Italia yarışıdır. Onu kazanmak isteriz. Benim
için giro yarışlarına katılmak her zaman sıkıntılıydı. Hiç katılmak
istemezdim o yüzden. Bence Gran Fondo ve halk yarışları bisiklet
turizmini ar ttırmanın en önemli yollarından bir tanesidir. Sadece
turizm için değil, bisiklet sporunun gelişimi içinde bu yarışlar çok
önemlidir ” açıklamasında bulundu.
Yoğun bir katılım eşliğinde gerçekleştirilen Akra Talks, sürpriz
konu ve konuklarıyla misafirlerinin kalbine dokunmaya devam
edecek.
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Ivan Basso continued: “There are a number of statistics on cycling.
Remember that ever y Euro invested in spor ts activities returns for
people to live healthy. Moreover, cycling is an activity that brings
together many people. My team has been racing in Tour of Antalya
for 3 years. I have been coming here for 2 years. Each time I come
here, I see with my eyes that the number of people watching us
increases. ”

Also stating that Mapei was a great team in that period, Andrea
Tafi said, “Unfor tunately, there is no team equivalent to it today.
There were huge stars in Mapei at that time. The motto of Mapei ’
was to win together. So, we were guiding the one who was going
to race that day. We won 700 victories at that time. We just could
not win Tour of France. Giro D’Italia is the most impor tant race for
Italians. We would like to win it. It was always distressing for me
to par ticipate in Giro races. So, I never wanted to par ticipate in
that race. I think Gran Fondo and public races are one of the most
impor tant ways to increase cycling tourism. These races play a ver y
impor tant role not only on tourism, but also on the development
of cycling. ”
Held with a broad par ticipation, Akra Talks will keep touching the
hear ts of its guests with surprising topics and figures.

Hayatın kendisi ol.

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:1 Akra V Otel, Muratpaşa / Antalya
baskaol.com
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FOUR PEARLS TO ASMANI

Urban Social konseptiyle konaklamada duygu ve deneyimi ön plana çıkartan Akra’nın lezzet durakları arasında özel bir yere
sahip olan Asmani, İncili Gastronomi Ödülü’ne layık görüldü.
Having a special place among the taste spots of Akra which features the emotions and experiences in accommodation with its
Urban Social concept, Asmani was granted with the Incili Gastronomy Award.
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Urban Social konseptiyle konaklamada duygu ve
deneyimi ön plana çıkartan Akra’nın lezzet durakları
arasında özel bir yere sahip olan Asmani, İncili
Gastronomi Ödülü’nün de sahibi oldu.

Having a special place among the taste spots of
Akra which features the emotions and experiences in
accommodation with its Urban Social concept, Asmani
was also granted with the Incili Gastronomy Award.

Akra’nın 10. katında hizmet veren Asmani, unutmayın ki
Akra’daki lezzet noktalarından yalnızca bir tanesi. Tolga
Atalay tarafından hazırlanan Asmani’nin menüsündeki
birbirinden iddialı yemeklerde ise şef Mehmet Öztürk
ve ekibinin imzası bulunuyor.

Offering service on the 10th floor at Akra, Asmani is
just one of the delicious spots at Akra; don’t forget it...
The distinguished meals on Asmani’s menu prepared by
Tolga Atalay are cooked by the chef Mehmet Ozturk and
his team.

İncili Gastronomi Rehberi’nin ilk iki yılında İstanbul,
Ankara, İzmir ve Bodrum’un yer aldığını söyleyen şef
Mehmet Öztürk, “3. yılında bu şehirlerimiz arasına
Antalya ve Bursa da eklendi. Bu şehirler nezdinde
yapılan değerlendirmeler sonucu ödüller, 364 restoran
arasında 1.’den 5.’ye kadar ödüle layık görüldü. 5 incili
5 adet, 4 incili 58 adet diye başlayıp sırasıyla alta
doğru giden restoranlar arasında bizler de 4 inci ödülü
aldığımız için gerçekten mutluyuz” dedi.

Stating that Istanbul, Ankara, İzmir and Bodrum were
included in the first two years of the Incili Gastronomy
Guide, Chef Mehmet Ozturk said, “In the third year,
Antalya and Bursa were also included among these
cities. In consequence of the evaluations made in these
cities, the awards, from runner-up to fifth, were granted
among 364 restaurants. “We are really happy that we
have received the fourth prize among the restaurants
that were ranked as 5 restaurants with 5 pearls, 58
restaurants with 4 pearls and so on.”

Asmani Restoran’ı 2014’ün Eylül ayında açtıklarını ifade
eden şef Öztürk, “6 yıl içerisinde Türkiye genelindeki
büyük şehirlerimizde sıralı restoranlar arasına girdik.
Elbette ki bu alınan ödül sadece benim değildir.
Özellikle belirtmek isterim ki bu bir ekip işidir. Bu işe
gönül veren kaliteli bir ekibe sahip olmak bizlere bu
başarıyı getirmiştir. Verilen emeklerin meyvelerini de
6 yıl içerisinde toplamaya başlamak hem de Hürriyet
ve Karaca gibi markaların öncülüğünde gerçekleştirilen
bir organizasyonda ödül almak, Akra Hotel ve hepimiz
adına gurur vericidir” şeklinde konuştu.
Asmani Restoran’ın mükemmel olarak nitelendirilen 4
inci ödülüne layık görüldüğünü de sözlerine ekleyen
Mehmet Öztürk, değerlendirmenin malzeme kalitesi,
servis, sunum, dekorasyon, fiyat ve kalite dengesi baz
alınarak yapıldığını söyledi.
Binlerce yeme – içme noktası ve yüzlerce iyi restoran
arasında menülerin bir süre sonra kendini tekrar eden
taklit lezzetlerle dolduğunu söyleyen şef Öztürk,
“Biz misafirlerimize Asmani’de farklı tatlar ve kaliteli
yemekler vaad ediyoruz. Misafirlerimiz Asmani’ye
gelsinler. Çünkü en özel günlerde veya en özel yemek
organizasyonlarında terci h ediliyorsak, misafirlerimize
de en özel lezzetleri sunmak zorundayız. Unutmayın
ki iyi yemek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir.
İyi yemeği en mükemmel şekilde servis etmeyi,
mutfaktaki mücadelemizin misafirlerimize yansıması
olarak değerlendiriyorum. Bizler tüm ekip olarak
“Kaliteli yemek ve kaliteli servis” düşüncemizin dışına
çıkmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asmani ailesi
olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etmek, boynumuzun
borcu” şeklinde konuştu.
İncili Gastronomi Rehberi Nedir?
Türkiye’nin en güçlü yeme – içme yazarlarının,
gastronomi dünyasının danışma kurulu ve üyelerinin,
mesleğe gönül vermiş ve tarafsız değerlendirme yapan
200 müfettişin yapmış olduğu değerlendirmeler ile
Türkiye’de yeme – içme noktalarının kalite ve fiyat
dengesi de göz önünde bulundurularak sıralanması
anlamına gelmektedir. Farklı zamanlarda 3 farklı
müfettişin gizli değerlendirme ve puanlamaları
ile yine farklı bir zamanda proje ekibinin de gelip
gizli bir değerlendirme yapması sonucunda yapılan
ödüllendirme ve sıralama sistemi İncili Gastronomi
Rehberi’ni oluşturmaktadır.

Stating that they opened Asmani restaurant in
September 2014, the chief Ozturk said “We have become
among the restaurants ranking in metropolitans across
Turkey in 6 years. Of course, this award is not only mine.
I would like to especially point out that this is a team
job. Having a qualified team who set their heart on this
business has brought us this success. “It is a pride for
Akra Hotel and all of us to start reaping the fruits of the
efforts made in 6 years and to be granted with an award
in an event organized under the leadership of brands
such as Hurriyet and Karaca.”
Also stating that Asmani Restaurant received 4 pearls,
which is defined as excellent, Mehmet Ozturk said
that the evaluation was made on the basis of material
quality, service, presentation, decoration, price and
quality balance.
Expressing that the menus of thousands of dining spots
and hundreds of restaurants are filled with repetitive
dishes after a while, the chef Ozturk said, “We promise
our guests different dishes and quality meals in Asmani.
We invite our guests to Asmani. If we are preferred for
the most special days or the most special dining events,
we have to offer the most special dishes to our guests.
Remember that good food alone is never enough. I think
that serving the good food in the most perfect manner is
a reflection of our struggle in the kitchen to our guests.
We, as a whole team, work hard to maintain our approach
of “high-quality food and high-quality service”. It is our
duty to serve you in the best way as Asmani family.
What is Incili Gastronomy Guide?
It is the list of the dining spots in Turkey, which is
compiled by the evaluations made by the strongest
gastronomy authors, the advisory committee and
members of gastronomy world and 200 inspectors who
set their hearts on this business and make objective
evaluation and by taking into consideration the qualityprice balance. Incili Gastronomy Guide is a system of
rewarding and ranking through secret evaluation and
scoring made by 3 different inspectors at different
times, as well as a secret evaluation of project team at
a different time.
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D O ĞA N I N U YA N I Ş I N A
ŞA H I T O L M AYA
HAZIR MISINIZ?
ARE YOU READY TO WITNESS THE
AWA K E N I N G O F N AT U R E ?

Tazı Kanyonu, boynuz şeklinde uzanan iki dağ arasındaki Köprü Çay’ın muhteşem manzarasını gözler önüne sererken,
doğaseverlere de unutmayacakları bir gün yaşatıyor.
Lying between two mountains in the form of a horn, Tazi Canyon reveals the magnificent view of Koprucay and offers an
unforgettable day for natural lovers.
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Bir nebze de olsa iş stresinin kaosundan uzaklaşıp,
macera dolu bir hafta sonuna “merhaba” demek
isteyenler için muhteşem bir önerimiz olacak. Trekking
diğer bir deyişle doğa yürüyüşü…

Bir nebze de olsa iş stresinin kaosundan uzaklaşıp,
macera We have a great suggestion for those who want
escape a little bit from the chaos of the work stress for
an adventurous weekend. Trekking or nature walk…

Doğal engellerle dolu bir parkurun herhangi bir ulaşım
aracı kullanmaksızın yürüyerek aşılması olarak da
nitelendirilen trekking oysa ki asıl anlamını Güney
Afrika’daki kağnı ya da yaya olarak yapılan göçten
almaktadır.

Described also as walking on foot on a track full of
natural obstacles without any means of transportation,
the word Trekking is derived from the migration in South
Africa by ox-driven carts or on foot.

Doğaseverlerin doğal güzellikleri doğrudan keşfetmek
ve bu keşif sürecini doğrudan deneyimlemek amacıyla
gerçekleştirdikleri kişisel ya da grup etkinlikleri olarak
başlayan trekking, günümüzde alternatif turizm
faaliyetlerine de ekonomik bir boyut kazandırmaktadır.
Genellikle kent hayatının ve yoğun iş koşturmacasının
getirdiği stresten kurtulmak isteyenlerin, hafta sonu
günübirlik veya bulundukları şehre yakın parkurlarda
profesyonel bir rehber eşliğinde gerçekleştirdikleri
doğa yürüyüşleriyle ilgili düzenlemiş oldukları birçok
organizasyon bulunmaktadır.

Started as personal or group activities performed by
nature lovers to directly discover natural beauties and
directly experience the course of discovery, Trekking
adds an economic dimension to alternative tourism
activities today.
Those who want to escape from the stress caused by
city life and rush of working organize various day-trip
trekking events accompanied by professional guides at
tracks located at a close distance to the city they live in.
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İnsanın vücut ve ruh sağlığına çok olumlu etkileri
olduğu uzmanlarca da kabul edilen doğa yürüyüşünün
özellikle kısa parkurlarda yüksek kondisyon veya teknik
istemiyor oluşu, sakatlanma, vahşi hayvan saldırısı
gibi risklerinin çok düşük seviyelerde seyretmesi
ve maliyetinin az olması da etkinliği oldukça cazip
kılmaktadır.
Nefes kesen güzelliğiyle diğer parkurlar arasında bir
adım öne çıkan Tazı Kanyonu, trekking için de son
derece gözde parkurlardan biridir. Köprülü Kanyon’un
10 km kuzeyinde yer alan Tazı Kanyonu, “Bilgelik Vadisi”
olarak da bilinir. Sarp kayalıklarla çevrili bu muhteşem
manzarayı görebilmek için dağ yoluna tırmanmanız
gerektiğini de ayrıca belirtelim. Bu kanyonu popüler
yapan şey ne derseniz de eğer hemen söyleyelim, 200
metrelik uçurumlardan uzanan, insanın adeta nefes
kesen görüntüsü diyebiliriz.

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

• Yağmurluk, buff ve yürüyüş için uygun
ortopedik ayakkabılar giyin.
• En az 1 litrelik su matarası alın.
• Özellikle solo yürüyüşler veya gruptan
ayrıldığınız durumlar için askılı mümkünse bir
tarafı termometreli diğer tarafı pusulalı düdük
alın.
• Böcek ısırığı, kaza, burkulma ve yanık
gibi durumlar için yanınızda ilk yardım kiti
bulundurun.
• Acil durumlarda yakınlarınızla iletişim
kurabilmek için yanınıza telefonunuzu almayı
unutmayın.
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Considered by the experts as having positive effects on
body and mental health, trekking also attracts attention
since it does not require high condition or technique
especially in short tracks, the risks such as injury or wild
animal attack are low, and it is affordable.
Standing out among other tracks with its breathtaking
beauty, Tazi Canyon is also one of the most popular
tracks for trekking. Located 10 km north of Koprulu
Canyon, Tazi Canyon is also known as “Wisdom Valley”.
We should remind you that you have to climb the
mountain road to see this magnificent view surrounded
by steep cliffs. What makes this canyon popular is the
breathtaking view from the abyss at a height of 200
meters.

D O

N OT F O R G E T T H E S E W H E N
YO U G O F O R T R E K K I N G

• Wear a raincoat, buff and orthopedic shoes
suitable for walking.
• Take a water bottle of at least 1 liter.
• If possible, take a whistle with a thermometer
on one side and a compass on the other side,
especially for solo walks or in case you leave
the group.
• Take a first aid kit for insect bites, accidents,
sprains and burns.
• Do not forget to take your phone with you
in order to communicate with your relatives in
case of emergency.
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DETOKS HAKKINDA
HER ŞEY
“EVERYTHING ABOUT DETOX”

Unutmayın ki The LifeCo’da uzmanlar denetiminde alacağınız programlar ve birlikte sunulan terapiler, sigara ve alkol
gibi sağlıksız bu ve benzeri alışkanlıklarınızdan kurtulmanız için de son derece faydalıdır.
Remember that the programs and accompanying therapies under the supervision of specialists at The LifeCo are also
very useful for you to break unhealthy habits such as smoking and alcohol.
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Baharın gelişiyle birlikte ar tık tüm doğa gibi
bedenimizin de yenilenmeye ihtiyacı var. Kışın
yarattığı tüm kasveti, hava kirliliğini, ısınmak için
yenilen yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüm toksinleri
ve ağırlığını üzerimizden atmak istiyoruz. Yavaş
yavaş içimiz ısınıyor, yüreğimiz kıpır tılı ve yenilenme
heyecanı içerisinde. Ancak birçoğumuzun yakındığı
şey genellikle şu oluyor:
“Kendimi yorgun
hissediyorum, fazla kilolarım var, neredeyse her
ay soğuk algınlığına yakalanıyorum, fazlaca alkol
tüketiyor ve sigara kullanıyorum.” Eğer siz de bu
şikayetlerden en az birine sahipseniz detoksa
başlamanızın zamanı gelmiş demektir.
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz detoks ile
ilgili merak ettiğiniz her şeyi The LifeCo Müdürü
Arife Düzgün ile konuştuk. İşte birçok kişinin
kafasını karıştıran detoks gerçeği ile ilgili en çok
sorulan sorular…

A R İ F E

With the arrival of spring, our body needs to be
rejuvenated like whole nature. We want to relive
you from the gloom and air pollution caused by
winter, and remove all the toxins and weight caused
by fatty and sugar y foods eaten to warm up. We are
star ting to warm up, and excited to be rejuvenated.
However, most of us usually complain about the
following: “I feel tired, I have extra weight, I get cold
almost ever y month, I drink too much alcohol and
smoke too much.” If you complain about at least
one of these, then it is time to star t detox.
We talked to Arife Duzgun, the Manager of The
LifeCo, about ever ything you wonder about detox,
which we have been hearing frequently in the recent
days. Here are the frequently asked questions about
detox, which confuses many people…

D Ü Z G Ü N

The LifeCo Akra Antalya Müdürü
The LifeCo Akra Antalya Manager

SAYI: 6
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Neden Detoks Yapmalıyım?

Why Should I Detox?

Günümüz modern yaşam koşullarında maruz
kalınan
kirli
hava,
stres,
hareketsizlik,
tüketilen işlenmiş gıdalar ve daha birçok
sebeple vücudumuzda biriken toksinlerden
en etkili şekilde arınabilmek ve sağlıkla
yaş alabilmek için yılda en az iki kez detoks
programı
uygulamak
gerekir.
Detoks
yapmalısınız çünkü bu sayede; daha sağlıklı
yaş alır, kilonuzu kontrol edebilir ve fazla
kilolarınızdan kur tularak enerjik olabilirsiniz.
Sağlıklı ve parlayan bir cilde kavuşmanızın
yanı sıra bağışıklık sisteminizi güçlendirerek,
kronik hastalıklardan korumanız da çabası
elbette…

It is necessar y to apply a detox program
at least twice a year in order to be able to
detox the toxins accumulated in our body due
to polluted air, stress, inactivity, processed
food eaten and many other reasons, and to
age healthily in the most effective manner.
You should detox to age healthily, control
your weight and become more energetic by
losing extra weight. It will ensure a healthy
and glowing skin, as well as boosting your
immune system and protecting you against
chronic diseases...

Programı kaç gün yapmalıyım?
Program tercihimde gün sayısı önemli mi?
Katılacağınız
programdan
etkin
sonuç
alabilmeniz için detoksu en az 3 – 4 günden
başlayarak, or talama olarak 7 – 21 güne kadar
sürdürmenizi tavsiye ediyoruz.
Hangi programa katılacağıma nasıl karar
vermeliyim?
The LifeCo merkezine geldiğinizde öncelikle
detoks uzmanlarımız tarafından program
ve terapilerle ilgili detaylı tüm bilgilerin
paylaşılacağı
bir
sunuma
alınıyorsunuz.
Sonrasında ise detoks uzmanımız sağlık
formunuz üzerinden sizin için en uygun
programı hazırlayarak, sizinle paylaşıyor.
Böylelikle programa katılmış oluyorsunuz.
Detoks veya diğer programlardan istediğimi
hediye olarak satın alabilir miyim?
Tabii ki… Siz tercih ettiğiniz programın
ödemesini yaptıktan sonra yetkili tarafından
size hediye kar tınız ulaştırılıyor.
Sıvı orucu ve kolon temizliği herkes için
uygun ve güvenli midir ?

32

How long should the program be? Does
the number of days of the program play an
impor tant role?
In order to get effective results from the
program, we recommend you to continue the
detox at least 3-4 days, and for 7-21 days on
average.
How should I decide which program to star t?
When you come to The LifeCo center, firstly,
our detox specialists give a presentation
to provide detailed information about the
program and therapies. Then, our detox
specialist determines the most suitable
program for you through your health form and
shares it with you. This is how you attend the
program.
Is it possible to buy detox or other programs
a s a gift?
Of course… After you pay for the program you
choose, your gift card is delivered to you by
the authorized person.
Are fluid fasting and colon cleansing suitable
and safe for ever yone?

Sıvı orucu ve kolon temizliğine; misafirlerimizin
bireysel durumu göz önünde tutularak,
merkezimizdeki doktor ile yapılan görüşme
sonrasında karar veriliyor.

We decide the fluid fasting and colon
cleansing by taking into consideration the
status of our guests individually, and after
the meeting made with the physician of our
center.

Düzenli olarak almam gereken bir ilaç var.
Yine de detoks yapabilir miyim?

There is a medicine that I need to on regular
ba sis. Can I still detox?

Öncelikle sağlıklı bir karar verebilmeniz
için ilgili hastalık öykünüzü doktorunuz ile
paylaşmanızı öneriyoruz. Durumunuzla ilgili
medikal
dokümanlarınızı
e-mail
yoluyla
bize gönderebilir veya doktorunuzla birebir
telefon görüşmesi yaparak sizin için en uygun
programın belirlenmesine yardımcı oluyoruz.

First of all, we recommend you to tell your
physician about your medical histor y for a
healthy decision. We help determination of
the most suitable program for you after you
send us your medical documentation related
to your status via e-mail or call to talk to your
physician.
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Diyabet hastasıyım. Detoks yapabilir miyim?

I have diabetes. Can I detox?

Elbette yapabilirsiniz. Sağlıksız beslenme
ve alışkanlıkların sonucu or taya çıkan Tip 2
Diyabet, doğru beslenme alışkanlıkları ile
tedavi edilebilen bir hastalıktır. Program
süresi kişinin uygunluğuna göre 7 – 21 gün
arasında değişmektedir. 7 gün, kan şekeri
ve hormonal seviyenin dengelenmesi için
idealdir, en etkili sonucu alabilmek içinse 14
gün diyabet iyileşme programının uygulanması
önerilir. Düzenli olarak yapılacak su veya sıvı
orucu, Tip 2 diyabetin iyileşme süresince
oldukça etkilidir. Alanında deneyimli detoks
ve well-being uzmanlarımız durumunuzu en
iyi şekilde değerlendirecek ve size en uygun
olan beslenme planını belirleyecektir.

A.D: Of course, you can. Caused by unhealthy
diet and habits, Type 2 Diabetes is a disease
that can be treated by proper dietar y habits.
The duration of the program varies between
7 and 21 days depending on the suitability
of the person. 7 days are ideal for balancing
blood sugar and hormonal levels, and a
diabetes recover y program of 14 days is
recommended to get the most effective result.
Regular water or fluid fasting is ver y effective
during the recover y from Type 2 diabetes. Our
experienced detox and well-being specialists
will evaluate your status in the best manner
possible and determine the most suitable
dietar y plan for you.

Sigara,
alkol
ve
kötü
beslenme
alışkanlıklarımı bırakabilecek miyim?

gibi

Will I be able to break habits such as smoking,
alcohol and unhealthy diet?

Detoks ve arınma programları sigara, alkol
gibi alışkanlıklarda tüketim isteğini büyük
ölçüde azaltmaktadır. The LifeCo’da uzmanlar
denetiminde alacağınız programlar ve birlikte
sunulan terapiler, sağlıksız bu ve benzeri
alışkanlıklarınızdan kur tulmanız için de son
derece faydalıdır.

A.D Detox and purification programs reduce
the desire for the habits such as smoking
and alcohol significantly. The programs and
accompanying therapies under the super vision
of exper ts at The LifeCo are also ver y useful
for you to break such and similar unhealthy
habits.

Hamileyim, yine de detoks yapabilir miyim?

I am pregnant. Can I still detox?

The LifeCo merkezlerimizde sunduğumuz
programlar hamileler için de uygundur.
Çiğnemeli ve yüksek besin değerine sahip
sağlıklı
öğünlerden
oluşan
programlara
katılarak siz de hamilelik döneminizde
sağlıklı ve iyi beslenebileceğiniz bir programa
katılabilirsiniz.

The programs offered at our The LifeCo
centers are also suitable for pregnant women.
You can attend programs including chewable
healthy meals with high nutritional value
during your pregnancy for a healthy and good
diet.

Detoks yapmak cilt problemlerime iyi gelir
mi?
Bütünsel
sağlık
yaklaşımı
çerçevesinde;
sindirim ve karaciğer sisteminin temizlenmesi
tüm cilt tiplerinin karşı karşıya kaldığı
problemlerin büyük ölçüde giderilmesini
sağlar.
Detoks
uzmanımız
programınızın
ardından merkezden ayrılmadan program
sonrası uygulayabileceklerinizle ilgili de
önerilerini mutlaka paylaşacaktır.

Is detox good for my skin problems?
Under a holistic approach of health, digestive
system and liver detox ensures that the skin
problems experienced by all skin types are
eliminated substantially. Before you leave
the center, our detox specialist will share her
suggestions about what you can do after the
program.
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A K R A’ N I N G I Z L I K A H R A M A N L A R I
NE DIYOR?
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A K R A !

ABDULLAH ÖZKAN TAŞKESEN
Muhasebe Görevlisi

AYDAN DUMANLI
Resepsiyonist

AYFER OK
Garson

Akra Hotels ailesinin bir çalışanı olmak kendimi
öncelikle ayrıcalıklı hissettiriyor. Herkesin böyle bir
kurumda çalışmak isteyeceğinden de hiç şüphem yok.
Burası bizim işyerimizden ziyade adeta evimiz gibi…
Bana göre bir işten en istenmeyecek şey ayaklarının
istemeyerek işe gitmesidir. Ama o kadar şanslıyız ki
“Mutlu Çalışan = Mutlu Misafir” vizyonunu benimseyen
bir kuruluşun çalışanlarıyız.

Açıldığı ilk günden itibaren Akra’da resepsiyon
görevlisi olarak çalışıyorum. Burada kendimi evimde
gibi hissederken konaklamaya gelen misafirlerin
de kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya
çalışıyoruz. Akra şüphesiz ki Antalya’nın en popüler
işletmesi olmasının yanı sıra en iyi hizmeti veren ve
personelleriyle adından tüm dünyada söz ettiren
de bir otel. Akra’da çalışmaktan mutluluk ve gurur
duyuyorum.

Akra, sahip olduğu ticari ahlakıyla daima yüzde
yüz koşulsuz misafir memnuniyetini ilke edinme
prensibine inanarak çalışan, misafirlerine en iyi hizmeti
vererek, misafir referansına önem veren bir kurum.
Sürdürülebilir mükemmellik için tırmandığımız başarı
merdivenlerinde profesyonellik, iş bilgisi ve yetenek
devreye giriyor. Akra’da profesyonel yöneticiler
ile çalışmak bir ayrıcalık ve ben de bu ailenin bir
parçası olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Akra,
çalışanlarının fikirlerine önem veren, çalışanlarını her
konuda destekleyen, çözüm odaklı bir kurum. Sahip
olduğumuz misyon ile hedeflediğimiz vizyona doğru
yol almak gurur verici.

First of all, being an employee of Akra Hotels family
makes me feel privileged. I have no doubt that everyone would want to work at such an establishment. It
is more like our home than a workplace… I think that
no one would want to drag himself to work. However,
we are so lucky to work at an establishment, which has
adopted the vision “Happy Employee = Happy Guest”.

I have been working as a receptionist at Akra since the
first day it was opened. I feel like at home here, and we
try to make our guests accommodating here to feel
like at home too. It is surely beyond doubt that Akra is
the most popular establishment in Antalya and a hotel
that offers the best service and has made a name across the world for its employees. I am happy and proud
to be working here.

BEGÜM GÜRKAN
İnsan Kaynakları Görevlisi

BEGÜM YALI
Door Lady

Akra İnsan Kaynakları departmanında 2 yıldır
çalışıyorum. Bu iki yıl içinde de oldukça tecrübe, sevgi
ve güven kazandığımı düşünüyorum. Çalışmaktan
oldukça keyif aldığımız dinamik yapısı, güleryüzlü
personelleri ve güvenilir yöneticileri sayesinde
Akra’nın bana şimdi olduğu gibi her zaman en doğru
yer olarak hissettirmeye devam edeceğine inanıyorum.

Açıkçası daha önce hiçbir kurumda böyle sıcak ve ilgili
karşılanmadım. Otelin vizyonu; çalışan personellere
öyle yansımış ki gerek aldığım oryantasyon eğitimleri
sırasında gerekse de işe başladıktan sonra her
departmanın çok güleryüzlü ve ilgili olduğunu
gördüm. Tesisi tanımam ve alışmam adına herkes
elinden geleni yaptı. Söylediğim gibi daha önce bu
kadar çalışanın mutlu olduğu, çalışanlara bu denli
sosyal, mesleki ve eğitimsel haklar tanıyan bir kuruma
rastlamadım. Akra ailesini tanıdığım ve bu aileye
katıldığım için çok mutluyum.

I have been working at the Human Resources Department of Akra for 2 years. I think that I have gained so
much experience, love and trust in these two years. I
believe that due to its dynamic structure, friendly personnel and reliable managers we enjoy working with,
Akra will always make me feel that I am at the right
place, as I do now.
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To be honest, I have never been welcomed like this by
any establishment before. The vision of the hotel is so
reflected on the personnel that I saw that every department was very friendly and caring both during the
orientation training I received and after I started working. Everyone did their best for me to familiarize with
the facility and get used to it. As I said before, I have
not seen any establishment where employees feel such
happiness, and which grants its employees such social,
professional and educational rights. I am so happy to
know and join Akra family.

Akra is an establishment which operates by believing
in the principle of adopting 100% unconditional guest
satisfaction in accordance with its business ethics, and
offers the best service to its guests and attaches importance to guest reference. Professionalism, business
knowledge and talent come into play while climbing up
the ladder of success for sustainable perfection. It’s a
privilege to work with professional executives in Akra
and I feel lucky to be a part of this family. Akra is a solution-oriented establishment which attaches importance to the opinions of its employees and supports
its employees in every aspect. It is a source of pride to
head towards the vision we aim with our mission.

FILIZ CÖMERTOĞLU
Santral Sorumlusu
Yaptığınız işin büyüklüğüne veya küçüklüğüne
bakmadan önemli bir şeyin parçası olduğunun
farkına vararak, bununla motive olmak, iş – yaşam
dengesinde memnuniyet hissiyatı oluşmuş çalışanlar
ve işveren beraberliğinin içinde olmak güzel bir detay.
It is good to be motivated by realizing that you are a
part of something important regardless of the capacity
of your job, and involved in employee-employer cooperation, where employees are satisfied under work-life
balance.

BÜLENT İNCELİ
Bagaj Hizmetleri Şefi (Bell Captain)

BURÇIN ŞÖFER
Garson

İBRAHIM KABA
Teknik Servis Görevlisi

Ekip arkadaşlarımla beraber tebessümle misafirleri
ilk karşılayıp, son uğurlayan bir konumdayız.
Keyifli hatta eğlenceli ve bütün otel çalışanlarının
birbirleriyle neşeli ve saygılı ilişkiler içinde olduğu
Akra’da çalışmaktan son derece mutluyum. Ekip
olarak aynı orkestranın birbirleriyle uyumları, farklı
enstrümanların birlikte güzel melodilerini ortaya
çıkarmaktadır. Tıpkı Akra gibi… Her canlı ait olduğu
yerde kendini mutlu hisseder. Akra, çalışanlarına
dürüst ve adil davranarak, ayrımcı olmadan güvenli ve
sağlıklı çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışanlarımızın
bireysel gelişimi için her türlü desteği vermektedir.

Yaklaşık 1 yıldır Urban Chic Lounge’da çalışıyorum.
İnsanlar sevdikleri işlerde çalışırlarsa ömür boyunca
çalıştıklarını hissetmezlermiş. Her gün sevilen bir işte
çalışılırsa insan hiç yorulmaz aksine bu işten keyif alır.
Akra Hotel’de çalışmak da böyle bir şey. Mükemmel
bir ekip ancak birbirinden ilham alan yöneticiler
ve çalışanlardan olur. Her gün pozitif enerjilerini
beraberinde getiren güleryüzlü, anlayışlı, sıkıntılarımızı
dinleyen üretken üst yönetici ve ekip arkadaşlarımla
çalışmaktan çok memnunum. Akra Hotel’de olmaktan
gurur duyuyorum. Hayallerimizi hayal eden ve bunu
gerçekleştirmemize yardımcı olan profesyonellerden
oluşan bir ekibe sahibiz. Hedeflerimize ulaşmamız için
gösterdikleri çaba, özveri ve samimiyetlerinden dolayı
bütün yöneticilerime teşekkür ederim. Hep birlikte
istekle, sabırla ve azimle Akra’yı daha da ileriye
taşıyacağız.

Türkiye’deki sayılı markalardan biri olan Barut
grubunda çalışıyor olmaktan öncelikle gurur
duyuyorum. Otelin ilk açılış döneminden bu yana
burada yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Bu işletmenin
bir ferdi olarak hizmet vermekten de son derece
mutluyum. Akra benim ailemin bir parçası gibi oldu.
İşimi severek yapıyorum. Gerek iş arkadaşlarım
gerekse de amirlerim her türlü desteği sağlıyorlar.
Görevim gereği soğutma sistemi ve endüstriyel
mutfak cihazlarının bakımından sorumluyum. Sezon
boyu açık bir işletme olmamız nedeniyle sürekli cihaz
arızaları ve onarımlarıyla ilgileniyorum. Bunun dışında
odaların klima kontrol bakımlarını da ayrıca takip
ediyorum. İşletmemizin personeline sunduğu olanak
ve şartlar yaptığımız hizmette bizi motive ederek
çalışma azmimizi kuvvetlendiriyor. Bununla ilgili
olarak bizlere her türlü desteği veren Sayın Haydar
Barut’a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz
teşekkür ediyorum. Eğer bir gün emekli olup tekrardan
turizm sektöründe çalışmayı istersem çalışacağım ilk
yer eminim ki yine Akra olacaktır.

I and my teammates are the ones who welcome in the
guests first and see them out last with a smile. I am
very happy to work at Akra, a cheerful and even fun
hotel where all of the hotel employees have a cheerful
and respectful relationship with each other. The harmony of the team brings out beautiful melodies played
by different instruments in an orchestra. Just like Akra…
Every living thing feels happy where it belongs to. Akra
treats its employees in an honest and fair manner, and
offers a safe and healthy working environment without
discrimination. It provides all kinds of support for the
personal development of our employees.

I have been working at Urban Chic Lounge for almost 1
year. They say that if you love your job you never work
a day in your life. If you do the job you love every day,
you will never get tired, and enjoy it. This is how working
at Akra makes you feel too. An excellent team is only
made of managers and employees who are inspired
by each other. I am very pleased to work with friendly
and sympathetic managers and teammates, who bring
along with them their positive energy every day and
listen to your problems. I am so proud to be at Akra Hotel. We have a team of professionals who dream of our
dreams and help us to make it happen. I would like to
thank all of my managers for their efforts, devotion and
frankness they display for us to reach our goals. We will
all together take Akra even further with will, patience
and determination.

First of all, I am proud to be working at Barut group, one
of the leading brands in Turkey. I have been working at a
very busy pace since the first opening of the hotel. I am
happy to serve as a member of this establishment. Akra
is a part of my family. I love my job. Both my co-workers
and supervisors provide all kinds of support. As a part
of my job, I am responsible for maintenance of the cooling system and industrial kitchen equipment. As we are
an establishment that is open throughout the season, I
always deal with equipment failures and repairs. Apart
from that, I also monitor control and maintenance of
the air conditioners of the rooms. The opportunities
and conditions provided by the establishment for the
personnel motivate us and strengthen our determination to work. In this respect, I would like to thank Mr.
Haydar Barut, who provides us all kinds of support, and
all my coworkers who have contribution. If one day I retire and want to work in the tourism industry again, I am
sure that Akra will be again the first to work at for me.

GÖZDE DENİZ
Sosyal Medya Temsilcisi
Neredeyse 3 yıldır Akra’da çalışıyorum ve buranın bir
parçası olmak bana kendimi çok değerli hissettiriyor.
Akra’nın kariyer planlamamda da çok iyi bir durak
olduğunu görüyorum. İç ve dış faktörler, finansal
güvence, performans bazlı takdirler, dikkate alınan
tüm öneriler ve eğitime verdiği değer ile buradaki
her çalışan kendini güvende hissediyor. Böylelikle
işletmeyi kendi işyeri gibi gören çalışanlar da daha çok
canla başla çalışıyor. Yönetim bilinci olarak öncelikle
insana değer veren ve çalışanını seven yöneticilere
sahibiz. Bu da bizi çok daha gurur verici ve başarılarla
adını
duyurmak
isteyen
personeller
olmaya
teşvik ediyor. Eğitim seviyesini arttırmaya yönelik
hedefledikleri destek projesinden de anlaşıldığı gibi
kendi personeline ne kadar değer verdiği gözler
önüne seriliyor. Dolayısıyla bu, çalışanın kendisini
geliştirmesi için bir fırsat olmasının yanı sıra daha iyi
bir hizmet sunmak adına da büyük bir motivasyon ve
tesise bağlayıcı bir etken sağlıyor.
I have been working at Akra for almost 3 years, and being a part of this family makes me feel very valuable.
I can see that Akra is also a great point for my career
planning. Each employee here feels safe due to internal and external factors, financial assurance, performance-based appreciation, all recommendations that
are taken into consideration and the importance attached to training. In this way, the employees take this
establishment as their own business, and work heartily.
Concerning the management awareness, our managers
value people and love their employees. This makes us
proud and encourages us to be employees who want to
become prominent with the success achieved. The support projects by which they aim to increase the level
of education also show how they value their personnel.
So, this provides an opportunity for the employee to
improve himself, as well as a great motivation and determination to the facility to offer better service.

MERCAN KULCUR
Grup Satış Sorumlusu
Akra’da bu sene 4. yılımı tamamladım. İlk işe başladığım
günün heyecanını hala üzerimde taşıyorum. Akra,
bence dürüstlük, güven, kalite ve mutlu personel
demek. Burada mükemmel bir yönetici, dinamik ve
başarılı ekip arkadaşları ile çalışıyorum. Bu nedenle
de kendimi çok şanslı hissediyor ve yaptığım işten
büyük keyif alıyorum. Akra, çalışanlarına değer veren,
çalışanların isteklerini ön planda tutan bir işletme
yapısına sahip. Mottosu ise her zaman mutlu çalışan,
mutlu misafir olmuştur.
This is my fourth year in Akra. I am still excited as I
was on the first day I started working. I think that Akra
means honesty, trust, quality and happy personnel. I
work with an amazing manager, dynamic and successful teammates here. So, I feel very lucky and enjoy my
job. Akra has a business structure which values its employees and prioritizes the demands of its employees.
The motto is always happy employee, happy guest.

SELMAN MEKTEPLİOĞLU
Bilgi İşlem Görevlisi
Dışarıdan herkesin özenerek baktığı ve bir parçası
olmaya çalıştığı Akra ailesinin bir ferdi olmak kendimi
gururlu hissettiriyor. Akra Hotels’in çalışanlarına
sunduğu kişisel gelişim imkanları ve çalışma koşulları
“mutlu çalışan, mutlu misafir” felsefesini tamamen
destekler nitelikte.
It makes me proud to be a member of Akra family, which
is an enviable establishment to work at. The personal
development opportunities and working conditions offered by Akra Hotels to its employees fully support the
philosophy of “happy employee, happy guest”.

SAYI: 6
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D Ü N YACA Ü N L Ü CA Z S A N AT Ç I S I
G I L A D AT Z M O N ,
T H E 2 5 1 S O U L’ D A
W O R L D
A T Z M O N

R E N O W N E D J A Z Z A R T I S T G I L A D
A T T H E S T A G E O F T H E 2 5 1 S O U L !

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Gilad Atzmon’un sahne aldığı gecede Antalyalı müzikseverler, eşsiz bir müzik keyfi yaşadı.
Music lovers in Antalya enjoyed the unique music experience at the event where world renowned jazz artist Gilad Atzmon
took the stage.
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Birbirinden değerli isimleri sahnesinde konuk eden The
251 Soul, şubat ayının son haftasonu dünyaca ünlü caz
sanatçısı Gilad Atzmon’u Antalyalı müzikseverler ile
buluşturdu.

Hosting most valued artists on its stage, The 251 Soul
brought the music lovers in Antalya with internationally
famous jazz artist Gilad Atzmon at the last weekend of
February.

Kudüs’teki Rubin Müzik Akademisi’nde Caz ve Beste
Bölümü’nde eğitim alan Gilad Atzmon, kariyeri boyunca
toplam 12 albüme imzasını attı. Saksafonun yanı sıra
klarnet ve farklı yerel sesli çalgılar da çalabilen Atzmon,
Exile (Sürgün) adlı albümü ile müzik otoritelerinin büyük
beğenisini kazandı. Gecede “In a Sentimental Mood” ve
“The Romantic Church” adlı şarkılarının da aralarında
bulunduğu bir repertuarı yorumlayan sanatçıya elektro
gitarda Sarp Maden, davulda ise Volkan Öktem eşlik etti.

Studied at the Jazz and Composition Department in Rubin
Academy of Music in Jerusalem, Gilad Atzmon has released 12
albums throughout his career. Atzmon, who can play clarinet
and various local brass instruments beside saxophone, has
drawn great attention of the music authorities by his album
Exile. Performed a repertoire including “In a Sentimental
Mood” and “The Romantic Church” at the event, the artist
was accompanied by Sarp Maden with the electric guitar
and Volkan Oktem with drums.
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T O U R O F A N TA LYA K U PA S I ,
MAX STEDMAN’IN OLDU
M A X

S T E D M A N T A K E S T H E
A N T A LY A C U P

T O U R

O F

Genel ferdi klasmanda birinci gelen Canyon DHB Takımı’ndan Max Stedman, 2020 yılının şampiyonu oldu.
Ranking first in general individual classification, Max Stedman from Canyon DHB Team became the champion of 2020.
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23 ülkeden 29 takım ve 173 sporcu ile başlayan Tour of
Antalya son gün koşulan 136.8 kilometrelik Side – Antalya
etabı ile sona erdi. Etabı Alpecin Fenix Takımı’ndan Tim
Merlier 2 saat 57 dakika 31 saniye ile kazandı. İkinciliği
Felbermary Takımı’ndan Filipe Fortin, üçüncülüğü de Bike
Aid Takımı’ndan Frederik Dombrovski aldı. Genel Ferdi
Klasmanda ise Canyon DHB Takımı’ndan Max Stedman
etap kazanamamasına rağmen Tour of Antalya’yı
kazanarak 2020 yılının şampiyonu oldu. Genel takım
klasmanında da Tour of Antalya’nın şampiyonu Alpecin –
Fenix oldu.

Started with 29 teams and 173 athletes from 23 countries,
Tour of Antalya ended with Side-Antalya lap of 136.8
kilometers on the last day. Tim Merlier from Alpecin Fenix
Team was the winner of the lap with 2 hours 57 minutes
31 seconds. Filipe Fortin from Felbermary Team ranked
second and Frederik Dombrovski from the Bike Aid Team
ranked third. Although Max Stedman from Canyon DHB
Team could not rank in General Individual Classification,
he won the Tour of Antalya and became the champion
of 2020. The winner of Tour of Antalya in general team
classification was Alpecin – Fenix.

PRO CYCLING STATS SITESINE GÖRE TOUR OF ANTALYA
EN İYILER ARASINDA

TOUR OF ANTALYA IS AMONG THE BEST ACCORDING
TO PRO CYCLING STATS

Diğer taraftan bisiklet dünyasının istatistik verilerini
yayınlayan Pro Cycling Stats yaptığı son araştırmada 2.1
kategorisinde yapılan 51 yarış içinde Tour of Antalya’yı
24’üncü sırada gösterdi. Daha ilk yılında bu büyük
sıçramayı yapan organizasyon geçen yıl 2.2 kategorisinde
de start listesi kalitesi en yüksek yarış olarak gösterilmişti.

On the other hand, Pro Cycling Stats, which publishes
statistical data on cycling world, ranked Tour of Antalya in
the 24th place among 51 races of category 2.1. Taking a big
leap in the first year, the event was shown as the race with
the highest quality of start list in category 2.2 last year.
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A K R A G R A N F O N D O A N TA LYA
POWERED BY AG TOHUM BISIKLET
YA R I Ş I N DA B I R I N C I L E R B E L L I O L D U
T H E

W I N N E R S O F A K R A G R A N F O N D O A N T A LY A
B Y A G T O H U M A R E D E T E R M I N E D

P O W E R E D

Profesyonel bisiklet yarışı Tour of Antalya powered by AKRA’nın kapanış gününde gerçekleştirilen organizasyon, Antalya’da
bisiklet festivali heyecanı yaşanmasını sağladı. Katılımcılar, bu yarış sayesinde Ivan Basso ve Andrea Tafi gibi iki efsane
bisikletçi ile aynı parkurda yarışma fırsatı buldu.
The event held on the closing day of Tour of Antalya powered by AKRA, the professional cycling race, offered the excitement of a
cycling festival in Antalya. The race provided the participants the opportunity to compete on the same race track with Ivan Basso
and Andrea Tafi, two legendary cyclists.
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97 kilometrelik uzun ve 61 kilometrelik kısa
parkurdaki mücadele ise nefes kesti. Uzun parkur
genel klasmanında Gökhan Uzuntaş birinci olurken,
aynı parkurun kadın birincisi ise Sera Sayar oldu.
Emirhan Bulu 61 kilometrelik kısa parkurun genel
klasman şampiyonu olurken aynı parkurun kadınlar
kategorisinde ise Keziban Koyun yarışı birinci sırada
bitirdi.

he competition on the long race track of 97 km and
shor t race track of 61 km was breathtaking. Gokhan
Uzuntas ranked first in general classification in the
long race track, while Sera Sayar was the female
winner in the same race track. Emirhan Bulu was the
champion in general classification in the shor t race
track of 61km, while Keziban Koyun was the winner in
women’s categor y in the same race track.

Kariyeri boyunca Fransa Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet
Turu ve İspanya Bisiklet Turu gibi çok önemli yarışlara
katılan, toplam 19 kez podyum gören efsane bisikletçi
Andrea Tafi, uzun parkur genel klasmanında 2 saat 30
dakika 17 saniyelik dereceyle beşinci olurken kendi yaş
grubunu ise birinci tamamladı.

Andrea Tafi, the legendar y cyclist who has par ticipated
in impor tant races such as Cycling Tour of France,
Cycling Tour of Italy and Cycling Tour of Spain and
raced for a total of 19 times, ranked fifth in the long
race track with 2 hours, 30 minutes and 17 seconds, and
first in his age group.

“Kadına Karşı Şiddete Son” Farkındalık Sürüşü’ne
Halkın İlgisi Çok Yüksek Oldu

Awareness-Raising Cycling to “Stop Violence Against
Women” Attracted Great Attention of Public

Antalya Valiliği öncülüğünde belediye başkanları,
kanaat önderi sivil toplum dernekleri ve Akdeniz
Reklamcılar Derneği ’nin desteğiyle gerçekleştirilen
Kadına Karşı Şiddete Son Farkındalık Sürüşü’ne
Antalya halkının ilgisi ise çok yüksekti.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun star t verdiği
organizasyon, ilklerin yaşanmasını sağladı. Farkındalık
sürüşüne katılan herkes “Kadın varsa hayat var ”
mottosunun bir parçası oldu ve şu mesa jların
paylaşılmasına destek sağladı.

Held under the leadership of the Governorship of
Antalya and suppor ted by mayors, NGOs with opinion
leadership and the Mediterranean Association of
Adver tising Agencies, Awareness-Raising Cycling
to Stop Violence Against Women attracted great
attention of public.
Star ted by Munir Karaloglu, the Governor of Antalya,
the event broke the grounds. Ever yone, who
par ticipated in the awareness-raising cycling, became
a par t of the motto “When there is woman, there is
life”, and suppor ted sharing of the following messages.

“K adın Yoksa , Eşit l ik Yo k”
“K adın Yoksa , Güze l l ik Yo k”
“K adın Yoksa , Huzu r Yo k”
Ayrıca Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum
için kurulan fuar ve etkinlik alanı da Antalyalılara
keyifli bir pazar günü yaşattı.
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 2021
yılında da amatör bisikletçilerin Tour of Antalya’ya
katılan profesyonel bisikletçiler ile aynı atmosferi
deneyimlemesini sağlayacak.

“ N o Wo m e n N o Eq u a li t y ”
“ N o Wo m e n N o B e a u t y ”
“ N o Wo m e n N o Pe a ce”
In addition, the people of Antalya had a pleasant day
in the fair and event venue set for Akra Gran Fondo
Antalya powered by AG Tohum.
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum
will enable amateur cyclists to experience the same
ambiance with professional cyclists who par ticipated
in the Tour of Antalya once again in 2021.
SAYI: 6
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L A C A S A D E PA P E L’ E T Ü R K D O K U N U Ş U :
BURAK YETER
T U R K I S H T O U C H T O L A C A S A
P A P E L : B U R A K Y E T E R
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“Tuesday isimli şarkısıyla listelerde ilk üç sırada Ed Sheeran – Shape of You ve Despacito ile yarıştığını söyleyen DJ Burak
Yeter, “Şarkımın böyle güçlü parçalarla yarışıyor olması benim için gurur verici bir başarıdır” şeklinde konuştu.
Stating that he competes with Ed Sheeran – Shape of You and Despacito in top three of the charts with his song “Tuesday”, DJ
Burak Yeter said “I am proud for the success that my song competes with such powerful songs”.
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Burak Yeter, dünyanın en önemli müzik festivallerinde
sahne alan, ülkemizi dünyada gururla temsil eden başarılı
bir DJ. Dünyayı kasıp kavuran fenomen dizilerden La
Casa De Papel’in jenerik müziği “My Life is Going On”u
tekrar aranje ederek büyük beğeni toplayan ünlü DJ,
İspanya, İtalya ve Finlandiya’nın da içinde olduğu toplam
12 ülkede şarkının ödül aldığını belirtti. Ünlü DJ, yaptığı
versiyonun 5. sezonda kullanılmaya başlanacağını, ancak
yakında yayınlanacak 4. sezon için de birkaç tema müziği
hazırladığını ve onların da dizide kullanılacağını sözlerine
ekledi.
Geçtiğimiz günlerde 49’uncusu düzenlenen Akra Talks’a
konuk olan Burak Yeter ile The Akra Magazine okurları
için keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İşte o söyleşide öne
çıkan başlıca detaylar…

Burak Yeter is a successful DJ who takes the stage in
the most important music festivals of the world and
represents our country proudly all over the world. Widely
acclaimed by re-arranging “My Life is Going On”, the theme
song of the popular series that has been storming across
the world, the famous DJ stated that the song received
awards in 12 countries including Spain, Italy and Finland.
The famous DJ also stated that this version will start to be
used in season 5, and that he has also made several theme
music to be used in season 4, which will be released soon.
We had a pleasant interview with Burak Yeter, who was the
guest of Akra Talks that was held for the 49th time in the
recent days, for the readers of The Akra Magazine. Here are
some noteworthy details from the interview.

HERKESİN BİLDİĞİ GİBİ ANTALYA’NIN KARİYERİNİZDE
FARKLI BİR YERİ BULUNMAKTADIR. ANTALYA’DAN
DÜNYAYA AÇILMIŞ BİRİ OLARAK BU SÜRECİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

AS EVERYONE KNOWS, ANTALYA HAS A DIFFERENT
PLACE IN YOUR CAREER. HOW DO YOU EVALUATE THIS
COURSE AS SOMEONE WHO HAS OPENED UP TO THE
WORLD FROM ANTALYA?

Antalya her şeyden önemlisi benim için bir okul gibiydi.
Bu anlamda elbette turizminde bana çok faydasının
olduğunu düşünüyorum. Çünkü uluslararası kimliğimiz de
bu sayede ortaya çıkmış oldu. Açık konuşmam gerekirse
eğer ben her zaman ön planda olmaya özen gösteren
birisiydim. Backstage’de durmak benim için her zaman
sıkıcı bir şeydi. O yıllarda kendimize “Tatbikat” adını
verdiğimiz bir Rap grubu kurduk. Kurduğumuz bu grup
sayesinde de müziği ve aranjeyi daha iyi kavramaya
başladık. Bu sayede de prodüktör kimliğimiz ortaya
çıkmış oldu.

Above all, Antalya was like a school for me. Of course, I
think that tourism helped me lot in this sense. Because
this is how our international identity has emerged. To be
honest, I always cared about being in the forefront. It was
always boring for me to stay at backstage. In those years,
we formed a Rap band called “Tatbikat”. This band helped
us in better understanding music and arrangement. This
was how our producer identity emerged.

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
OKUMUŞ
MESLEĞİNİZE
KATKISI
OLDUĞUNU
MUSUNUZ?

I have to admit that music was a profession that I performed
heartily. But I also had to study civil engineering. This was
what my family expected from me. After graduating here,
I went to England for master’s degree and studied civil
engineering. I went to London and started studying sound
engineering in the second year. After returning to Turkey,
I made an album and started remixing for Ayca, Bengu,
Tan and Murat Boz. Then I met Ajda Pekkan. So, what civil
engineering taught me most was that I was able to better
understand the people with different perspectives.

OLMANIZIN
DÜŞÜNÜYOR

Kabul etmem gerekirse eğer müzik çok içimden gelerek
yaptığım bir meslekti. Ama inşaat mühendisliğinde
de okumak durumundaydım. Çünkü ailemin benden
böyle bir beklentisi vardı. Buradaki okul bittikten sonra
master için İngiltere’ye giderek inşaat mühendisliği
üzerine eğitim aldım. İkinci sene ise Londra’ya giderek
ses mühendisliği okumaya başladım. Sonraki süreçte
Türkiye’ye döndüğümde ise bir albüm yapıp; Ayça, Bengü,
Tan ve Murat Boz’un remixlerini yapmaya başladım. Daha
sonrada da Ajda Pekkan ile tanıştık. Bu nedenle İnşaat
mühendisliğinin bana öğrettiği en büyük artı; farklı bir
bakış açısına sahip olduğumuz zaman karşınızdaki insanı
daha iyi anlayabiliyor olmanızdı.

DO YOU THINK THAT STUDYING CIVIL ENGINEERING
HAS CONTRIBUTED TO YOUR PROFESSION?

DO YOU THINK THAT A SUCCESSFUL SONG REQUIRES
MATH?
First of all, I can say that being a DJ brings a big advantage.
Because you can observe how and what or which song the
people and audiences react to very well.

BAŞARILI BİR ŞARKININ SİZİN İÇİN BİR MATEMATİĞİ VAR
MI?

LET’S TALK ABOUT TUESDAY. WE WOULD LIKE TO
LISTEN TO THE SUCCESS OF THE SONG FROM YOU TOO.

DJ olmanın öncelikle çok büyük bir artısı olduğunu
söyleyebilirim. Çünkü insanların ve kitlelerin neye, hangi
şarkıya nasıl tepki verdiğini çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz.

Starting from the time when I was an amateur, to the
beat making time, the MTV World DJ award, Kral TV Music
Award, remixes and many other competitions I participated in and became one of top-ranking contestants were actually good experiences for me. After all of these, I wanted a more global business. My first global song is “Happy”
released by Spinnin Records. The second song was “Go”
released again by the same company. My third song was
“Tuesday”, which is known by everyone.

TUESDAY’E GELİRSEK, ŞARKININ YAKALAMIŞ OLDUĞU
BAŞARIYI BİR KEZ DE SİZDEN DİNLEYEBİLİR MİYİZ?
Amatör dönemlerimden başlayıp, beat yaptığım
dönemlere, MTV World DJ ödülü, Kral TV Müzik Ödülü,
remixler, katıldığım birçok başka yarışmalar ve aldığım
dereceler açıkçası hepsi benim için güzel tecrübelerdi.
Bütün bunlardan sonra daha global bir iş yapmak istedim.
İlk global parçamı Spinnin Records’tan “Happy” şarkısını
yayınlayarak yaptım. İkinci şarkı ise yine aynı şirketten
“Go” şarkısıyla oldu. Üçüncü şarkım ise herkesin bildiği
“Tuesday” idi.

SAYI: 6
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TUESDAY’İN DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARISINDAN SONRA
YENİ ŞARKI YAPMAK VE YAYINLAMAK SİZ DE FARKLI BİR
BASKI YARATIYOR MU?

DOES IT PUT PRESSURE ON YOU TO MAKE AND
RELEASE A NEW SONG AFTER THE WORLDWIDE
SUCCESS OF TUESDAY?

Tuesday’in yakaladığı başarı yeni şarkılar üretmemde
elbette bana katkı sağlıyor. Çalışmaya ve şarkı yapmaya
devam ediyorum. Bütün bunlar bir yana çok güçlü bir
ekiple çalışıyorum. Hem Türkiye’de hem de global anlamda
şarkılarımın yayınlanması ve tanıtımı için çok planlı bir
çalışma ile ilerliyoruz. Geçen yıl “Tuesday” listelerde ilk
üç sırada Ed Sheeran – Shape of you ve Despacito ile
yarıştı. Şarkımın böyle güçlü şarkılarla yarışıyor olması
benim için gurur verici bir başarı.

The success of Tuesday contributes to me to produce new
songs for sure. I keep working and making songs. Beside
all of these, I work with a very strong team. We proceed in
accordance with a well-planned work for the release and
promotion of my songs in Turkey and around the world.
Last year, “Tuesday” competed with Ed Sheeran - Shape
of you and Despacito in the top three of the charts. I am
proud for the success that my song competes with such
powerful songs.

ŞARKILARINIZI NASIL ÜRETİYORSUNUZ?

HOW DO YOU MAKE SONGS?

En iyi şarkı üretimini uçakta yapıyorum. Telefonla
bölünmediğim tek ortam sanırım uçakla seyahat ettiğim
anlar. Aslında şimdilerde uçaklarda da internet var biraz
bu zorluyor beni. Ama gerçekten de tamamen konsantre
olarak uçak seyahatlerimde ürettiğim çalışmalar ile çoğu
şarkımı hazırlıyorum.

The best time I make song is when I am on plane. I think
the only place I am not interrupted by phone is when I
travel by plane. Actually, there is Internet connection on
planes now, and it forces me a bit. But, I make most of my
songs on plane by fully concentrating on work.

DJ’LİK SON SENELERDE GENÇLERİN DE ÇOK ÖNEM
VERDİĞİ BİR ALAN, BU YÖNDE İLERLEMEK İSTEYENLERE
NE ÖNERİRSİNİZ?

DJING HAS BECOME A POPULAR PROFESSION FOR
YOUNG PEOPLE IN THE RECENT YEARS. WHAT WOULD
YOU RECOMMEND TO THOSE WHO WANT TO MOVE IN
THIS DIRECTION?

Zaman kaybetmesinler, teknoloji ve internet sayesinde
her şey daha erişilebilir. Yeter ki ilham bulacakları bir
durum olsun, o zaman üretmek daha kolay olacaktır. Yeni
nesil, deyim yerindeyse bulundukları her yerden müzik
yapabilirler. Mobil olmak günümüzün gerçeği, gençler
de bu konuda çok iyiler. Bence kendilerine güvensinler
ve azimle yılmadan üretmeye, yeni soundlar yaratarak
araştırmaya devam etsinler.

I recommend them not to lose time. Everything is more
accessible by technology and Internet. When they find
something to be inspired by, it will be easier to produce.
The new generation can make music almost from wherever
they are. Being mobile is the reality of today, and the
young people are really good in it. I recommend them to
believe in themselves and continue to produce and seek by
creating new sounds determinedly and fearlessly.
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DÜNYA DJ’LERİ İLE KENDİNİZİ KIYASLADIĞINIZDA SİZİ
ONLARDAN FARKLI KILAN NEDİR?
Yaptığım müzik, commercial müzik olduğu için herkese
hitap ediyor. Müziğimin sadece belli bir tarz olmaması
benim için büyük bir avantaj. Şarkılarımı daha fazla
kitlenin dinlemesi için, daha genel kitlelere ulaşması için
çalışıyorum. Kendi tarzımın dışında daha genel düşünerek
herkese hitap edecek eserler üretmeye çalışıyorum. 7’den
70’e hitap eden bir repertuvarım var. Bunları daha önceki
tecrübelerime dayanarak hazırlıyorum.

WHAT MAKES YOU DIFFERENT FROM WORLD DJS?
Since I make commercial music, it appeals to everyone. It
is a big advantage that my music does not have a specific
style. I am working to make my songs to be listened and
reached by a wider audience. I am trying to think more
general and make music which is different than my style
and appeal to everyone. My repertoire appeals to everyone
of all ages. I prepare repertoire based on my previous
experience.
WHAT WOULD LIKE TO TELL ABOUT YOUR DJ SCHOOL?

DJ OKULUNUZLA İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
İstanbul’daki okulumuz Türkiye’nin en büyük DJ okulu
olup, bugüne kadar 3500 öğrenci yetiştirdik. İstanbul’dan
sonra da Amsterdam ve Los Angeles’ta bir şube açtık.
Şirketimizin adı Connection Records DJ Academy.
Amacımız bütün öğrencilerin birbiriyle bağlanabilmesi,
dileyen öğrencimiz ister İstanbul’da, ister Amsterdam’da,
isterse de LA’de eğitimini almaya devam edebilecek. 3
ülke arasında eğitmenlerimiz sürekli seyahat halinde,
öğrencilerimiz 3 farklı kültür arasında müziği her yönüyle
öğreniyorlar.
LA CASA DE PAPEL’İN ÜÇÜNCÜ SEZON JENERİK
MÜZİĞİNE İMZANIZI ATTINIZ. BU SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Ben remix yapmayı çok seviyorum. La Casa De Papel’in
jenerik müziği “My Life is Going On”u tekrar aranje ederek,
remixledim. Aslında remixten ötesi oldu, bambaşka bir
şey kurgulamıştık çünkü. Şarkıyı yükledikten hemen
sonra dizinin İspanyol yapımcılarından mail geldi. Biz bu
şarkıyı beğendik ve yayımlamak istiyoruz dediler. İtalya,
İspanya, Fransa ve Finlandiya dahil, toplam 12 ülkede
ödül aldık. Yaptığım versiyon 5. sezonda kullanılmaya
başlayacak. Ancak yakında yayınlanacak 4. sezon için
de birkaç tema müziği yaptığımı belirtmek isterim. Bu
anlamda sürprizlerim olacak.

Our school in Istanbul is the biggest DJ school in Turkey,
and we have raised 3700 students so far. After Istanbul,
we opened branches in Amsterdam and Los Angeles The
name of our company is Connection Records DJ Academy.
Our aim is to ensure that all students can connect with
each other, and they can continue to study in Istanbul,
Amsterdam or LA if they want. Our instructors keep
traveling between 3 countries, and our students learn the
music from 3 different cultures in every aspect.
YOU HAVE MADE THE THEME SONG FOR THE THIRD
SEASON OF LA CASA DE PAPEL. HOW DID IT HAPPEN?
I love remixing. I re-arranged and remixed “My Life is
Going On”, the theme song of La Casa De Papel. It was
actually more than a remix, because we made something
completely different. Soon after we uploaded the song, we
received e-mail from the Spanish producers of the series.
They told that they liked the song and wanted to publish
it. We received awards in 12 countries including Italy, Spain,
France and Finland. The version I made will start to be
used in season 5. But I would like to say that I have also
made several theme music to be used in season 4, which
will be released soon. I will have surprises in this respect.
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PANORA,
FORMUNA ÖZEN GÖSTEREN
MISAFIRLERINI UNUTMADI
PA N O R A K E E P S I N M I N D T H E G U E S T S W H O WA N T TO S TAY F I T

Akdeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde hizmet veren Panora Restoran, sağlığına ve formuna özen gösteren misafirlerini
Healthy Corner adını verdiği sağlık köşesinde haftanın yedi günü farklı lezzet seçenekleri ile karşılıyor.
Serving with the unique view of Mediterranean Sea, Panora Restaurant welcomes its guests, who take good care of
their health and stay fit, with different taste options at the health corner called Healthy Corner seven days a week.
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Sağlıklı yaşam kavramının giderek daha gündemde
olduğu bir dönemde; sağlığına ve formuna özen
gösteren misafirlerini Healthy Corner adını verdiği
sağlıklı yaşam köşesinde; haftanın yedi günü farklı
lezzet seçenekleri ile buluşturan Panora, Antalyalılar
için buluşma noktası olmaya devam ediyor.

As the healthy life concept becomes increasingly
popular today, Panora offers its guests, who take good
care of their health and want to stay fit, different taste
options at the health corner called Healthy Corner
seven days a week, and continues to be the meeting
point of the people of Antalya.

Sağlığına ve formuna özen gösteren misafirlerine
Healthy Corner köşesinde hizmet veren Panora
Restoran, diğer mutfak alanlarından bağımsız
inşa ettiği sağlık köşesinde özel menülerle hizmet
vererek; yaşam kalitenizi arttırmak için her gün farklı
içecek ve lezzetli smoothie menüsünü misafirleriyle
buluşturuyor.

Serving its guests, who take good care of their health
and want to stay fit, at Healthy Corner, Panora
Restaurant offers special menus at health corner,
which has been built independently from other kitchen
compartments, and different drinks and delicious
smoothie menus every day.

Healthy Corner köşesinde detoks içecekleri ve
sağlıklı yiyeceklerle birlikte 20 çeşit ürün alternatifini
misafirlerinin beğenisine sunan Panora, misafirlerinin
ruhlarına dokunmaya özen gösteriyor.
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Offering 20 different product alternatives with detox
drinks and healthy foods at Healthy Corner, Panora
pays attention to touch the souls of its guests.
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RAMAZAN’IN GELENEKSEL
L E Z Z E T L E R I A K R A’ D A
E N J O Y

T R A D I T I O N A L

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

A T
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Ramazan ayına özel hazırladığı tatlarını kusursuz hizmet ve şık dekorasyonuyla taçlandıran Akra, Ramazan ayı süresince Türk
mutfağının en seçkin lezzetlerini Panora’da misafirlerinin beğenisine sunuyor.
Crowning the dishes made exclusively for Ramadan with perfect service and stylish decoration, Akra offers its guests the most
selected tastes of Turkish cuisine in Panora during Ramadan.
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Antalya’da Ramazan denildiğinde ilk akla gelen yerlerden
biri olan Akra, lezzetli ve alternatifli iftar menüsünün yanı
sıra, muhteşem ambiyansıyla da büyüleyici bir lezzet durağı
olarak hizmet vermeye devam ediyor. Akra, tecrübeli ve
yetenekli şefleri tarafından hazırlanan ayrıcalıklı lezzetleri
ile keyifli bir iftar sofrasında buluşmak isteyen lezzet
tutkunlarını bekliyor.

One of the first places that come to mind when it comes
to Ramadan in Antalya, Akra continues to serve as a
charming taste-spot with magnificent ambiance as well
as delicious and alternative iftar menu. Akra is waiting for
the taste lovers who want to meet at a joyful iftar meal
including privileged tastes prepared by its experienced
and talented chefs.

Panora’nın açık büfe zengin menüsü eşliğinde konuklarına
eşsiz bir Ramazan şöleni sunan Akra, geleneksel
iftariyeliklerin yanı sıra salatalar, zeytinyağlılar, Türk ve
Osmanlı mutfağının öne çıkan başlıca yemek ve tatlılarıyla
her damak tadına hitap ediyor.

Offering a unique Ramadan feast to its guests with rich
open buffet menu of Panora, Akra will appeal to all taste
buds with the salads, olive oil dishes and featured meals
and desserts from the Turkish and Ottoman cuisine,
besides its traditional iftar foods.

Geleneksel tatların bulunduğu birbirinden lezzetli özel
iftar menülerini nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine
sunan Akra, 10 kişiden 500 kişiye kadar farklı kapasiteli
salonlarında sizleri Ramazan coşkusuna davet ediyor.

Offering specially-cooked delicious menus full of
traditional tastes to its guests in a decent ambiance, Akra
invites you to share the spirit of Ramadan at its dining
halls equipped with various capacities ranging from 10
persons to 500 persons.
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Hayallerinizdeki düğünü gerçeğe dönüştüren Akra, her yıl yenilenen konsepti ile muhteşem düğünlere ev sahipliği yapıyor.
Making your dream wedding a reality, AKRA hosts great weddings with its annually-renewed concept.
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Akra; çağdaş mimarisi, masalsı atmosferi, Akdeniz’in engin
maviliğine bakan eşsiz panoramaya sahip balo salonları ve
zengin menüleriyle hayalinizdeki düğünü gerçekleştirmek
ve en özel anlarınızı unutulmaz anılara dönüştürmek için
birbirinden avantajlı kutlama seçenekleri sunuyor. Bu avantajlı
paketler içerisinden öne çıkansa hafta içi gerçekleştirilecek
düğün organizasyonları oluyor.
Hafta içi gerçekleştirilecek düğün organizasyonlarından yüzde
15 indirim ayrıcalığına sahip olacak olan çiftler, hayallerindeki
düğünü ise Akra ayrıcalığıyla gerçeğe dönüştürebilecekler.
Siz de ister yemyeşil bahçede bir kır düğünü, ister havuz
başında yaz düğünü ya da Akdeniz’in engin maviliğine bakan
eşsiz panoramasına sahip balo salonlarında hayallerinizdeki
düğünü unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz.
Akra Hotels’in yaratıcı şeflerinin en ince detayını titizlikle
düşünerek hazırladığı leziz menüler, düğün töreninizi adeta
ziyafete dönüştürürken, evlenecek çiftlere ve davetlilerine
ise hafızalardan silinmeyecek bir gün yaşanma imkanı
sunmaktadır.

Akra offers advantageous party options to make your dream
wedding a reality and turn your most special moments into
unforgettable memories with its modern architecture, fairy-tale
like ambiance, ballrooms with unique panorama facing the vast
blue Mediterranean Sea and rich menus. The weekday wedding
organizations stand out among these advantageous packages.
Couples, who will take the advantage of 15 percent discount
from the weekday wedding organizations, will make their dream
wedding a reality with the privilege of Akra.
You can turn your dream wedding into an unforgettable memory
whether by a countryside wedding in the lush yard, a summer
wedding at the poolside or wedding in ballrooms with a unique
panorama facing the vast blue Mediterranean Sea.
The delicious menus prepared down to the finest detail by
creative chiefs of Akra Hotels turn your wedding ceremony into
a feast and offer the couples and the guests an unforgettable
day.

İşte mükemmel bir masalı yaratmak için özenle hazırlanan
hafta içi düğün paketinde çiftlerin beğenisine sunduğumuz
başlıca imkanlar…

Here are the advantages we offer to couples for weekday
wedding packages, which we have delicately designed for a
perfect fairy tale.

• Mediterranean süitte oda + kahvaltı konaklama imkanı

• Opportunity to accommodate in Mediterranean suite with

• Çiftlerin tercihi doğrultusunda The LifeCo Akra Antalya’da

bed & breakfast

50 Dk. cilt bakımı veya klasik masaj hizmeti

• Skin care or regular massage for 50 minutes at the LifeCo

• Balayı odasına özel turndown servisi

Akra Antalya, depending on the preferences of the couples

• Meyve, çikolata ve şarap ikramı

• Turndown service exclusively for honeymoon room

• San Kuaför’de %20 indirim

• Free fruit, chocolate and wine service

• Asmani Restoran’da çift kişilik akşam yemeği

• A discount of 20% at San Coiffure

• Balayı odasına özel ertesi gün kahvaltı servisi

• Dinner for two at Asmani Restaurant
• Breakfast service to room on the next day, exclusively for
honeymoon room
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Hayalinizdeki düğünü yapmak için gerekli ilhamı sizin için derlediğiniz 2020 düğün trendleri listesinden alabilirsiniz.
You can find the inspiration you need for your dream wedding in the list of wedding trends for 2020 that we have compiled for you.

TR

EN

Her yıl gelinlik trendleri değiştiği gibi, düğün trendleri de en az
gelinliklerde olduğu kadar yenilik gösteriyor. Düğün konseptlerinden
düğün dekorlarına, sunumlardan düğün fotoğraflarına kadar her detay,
bir sonraki yıl değişik bir bakış açısıyla gözler önüne seriliyor. Sevdiğiniz
kişi ile yeni hayata başlangıç yapacağınız düğün gününüzde, neden o
yılın trendlerine uymayı seçmiyorsunuz? Sizler için derlediğimiz 2020
düğün trendleri, yeniliğe açık ve kendini tam olarak yansıtmak isteyen
çiftlere göre!

The wedding trends change at least as much as the trends of bridal gowns
change every year. Every detail, from wedding concepts to wedding
decors, from presentation to wedding photographs, is displayed in a
different point of view the next year. Why do not you choose to follow
the trends of that year on your wedding day, where you will start a new
life with the person you love? The wedding trends for 2020 that we have
compiled are for the couples who are open to innovations and who want
to fully reflect themselves!

Bu yıl çiftleri bireyselliğin ön planda olduğu göz alıcı düğünler bekliyor.
Düğünün her bir ayrıntısında kendinizden bir parça bırakacağınız 2020
düğünleri ile ister gösterişe, isterseniz de sadeliğe merhaba deyin!

This year, glamorous weddings, where individuality is at the forefront,
are waiting for the couples. Welcome the showiness or simplicity with
the weddings of 2020, where you will leave a piece of yourself in every
detail of the wedding!

RESMİ VE KALABALIK DÜĞÜNLERDEN, SAMİMİ DÜĞÜNLERE!
Düğünler geçmişten günümüze kalabalık ve resmi bir tören gibi
görünse de, 2020 düğün trendi samimi düğünleri beraberinde getiriyor.
Artık yeni evlenecek çiftler, en yakınlarını ve sevdiklerini düğünlerine
davet ederek, daha nezih ve samimi bir düğünün kapılarını aralamayı
tercih ediyorlar.
ÇEVRE DOSTU DÜĞÜNLER
Çevreyi korumak ve geri dönüştürülebilirlik konusunda bilinçli
davranmak, 2020 yılı çiftleri için de bir o kadar önemli! Bu konuda
sorumluluk sahibi çiftler 2020 yılında çevre dostu düğünlere ev
sahipliği yapacak. Gereksiz plastik malzemelerin kullanılmadığı, daha
yeşil ve geri dönüşebilen birçok malzemenin düğüne eşlik edeceği bu
trend, şimdiden birçok çiftin ilgisini çekmeye başladı bile…
DÜĞÜN FİLMLERİ
Her ne kadar düğün fotoğrafçılığı hala yükselişini korusa da, 2020
düğün trendleri arasında düğün filmleri de yerini aldı. Anlamlı aşk
hikayenizi, büyüleyici düğününüzle beraber bir film gibi yansıtmak,
ilerleyen yıllarda anılarınızı tazeleyen duygusal bir armağan
olacaktır Üstelik sadece düğün hikayenizi film yapmak değil, düğün
fotoğraflarınızdan animasyonlu kareler elde etmek veya hareketli
düğün resimleri de bir o kadar yaratıcı…
BÜYÜK AMA SADE GELİN ÇİÇEKLERİ
Klasikleşmiş gösterişli ve rengarenk, onlarca çiçekten oluşan gelin
buketleri, 2020 yılında yerini içerisinde bir adet büyük çiçeğin olduğu
ve birkaç tane küçük çiçekle süslenmiş gelin buketlerine bıraktı. Bu
görsel şölen, her konsepte ve mevsime kusursuz uyum sağlamakla
beraber, düğününüze canlılık katacak.
SAÇAK AYDINLATMALAR VE BÜYÜK DEKORATİF OBJELER
Düğünlerin gösterişli avizeleri, 2020 düğün modasında yerini saçak
dekoratif aydınlatmalara bıraktı. Özellikle Helenistik ve vintage tarzı
benimseyen düğün mekanlarında sıklıkla kullanılacak olan bu saçak
aydınlatma türü, hem düğününüze farklı bir hava katacak, hem de
büyüleyici görünümüyle dekorasyonunuzu tamamlayacak.
TEK RENK DEĞİL, OMBRE
Düğün dekorasyonunda ağırlıklı olarak kullanılacak renk ne olursa
olsun, renk geçişli ombreli görünümü tercih edebilirsiniz. Masa –
sandalye süslerinde, gelin yolunda, nedime elbiselerinde ve gelin
çiçeğinde ombreli tasarımlara yönelebilirsiniz.

FROM FORMAL
WEDDINGS!

AND

CROWDED

WEDDINGS

TO

FRIENDLY

Even though the weddings have seemed like a crowded and formal
ceremony from past to present, the wedding trend for 2020 brings
along friendly weddings. Now, the soon-to-be-married couples prefer
a more elegant and friendly wedding by inviting their closest and loved
ones to their wedding.
ECO-FRIENDLY WEDDINGS
Protecting the environment and acting with the awareness of
recyclability are also very important for the couples of 2020! The
couples with this responsibility will host eco-friendly weddings in 2020.
This wedding trend, which enables avoiding unnecessary plastic use and
use of more eco-friendly and recyclable materials, has already started
to attract the attention of many couples...
WEDDING FILMS
Although the trend of wedding photography still continues to rise,
wedding films have also become one of the wedding trends for 2020.
Screening your love story like a movie at your fascinating wedding will
be a romantic gift to refresh your memories in the future. Moreover,
not only capturing your wedding story into a film, but also animated
frames from your wedding photos or moving wedding photos are also
very creative…
BIG BUT SIMPLE BRIDAL FLOWERS
In 2020, classical showy and colorful bridal bouquets with dozens of
flowers were replaced by bridal bouquets with one large flower that
is decorated with several small flowers. This visual feast will be in a
perfect harmony with any concept and season, and breathe new life into
your wedding.
STRING LIGHTS AND BIG DECORATIVE OBJECTS
The showy chandeliers used at weddings were replaced by decorative
string lights in the wedding fashion for 2020. This string light, which
will be used frequently at wedding venues with Hellenistic and vintage
style, will change the ambiance of your wedding and complement your
decoration with its charming look.
NOT ONE COLOR, OMBRE
Regardless of the main color to be used for the wedding decoration, you
can choose ombre with color transition. You can prefer ombre designs
for table-chair decoration, bridal walkway, bridesmaid dresses and
bridal flower.

ÇİÇEKLİ TAVAN SÜSLERİ
CEILING DECOR WITH FLOWERS
Kapalı mekanlarda görmeye alıştığımız çiçekli tavan süslemeleri,
bu yıl da devam edecek. Hatta açık hava düğünlerinde de masaların
üzerinden çerçeve oluşturacak şekilde yerleştirilerek, düğünler masalsı
bir havaya bürünecek.

48

The ceiling decor with flowers, which we often see at indoor venues, will
continue this year as well. Even at outdoor weddings, the decors with
flowers to be placed on the tables in the form of a frame will create a
fairytale-like ambiance at the weddings.
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EGZERSIZE BAŞLARKEN
N E L E R E D I K K AT E T M E L I Y I Z ?
W H A T

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

T O

Vücudunuzu sıkılaştırmak ve sağlığınızı korumak için nasıl egzersiz yapmanız gerektiğini
biliyor musunuz?
Do you know how to exercise to tighten your body and protect your health?
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Egzersiz yapmanın da kuralı olur mu demeyin.
Yapacağınız her tür sporun vücudunuza faydalı
olabilmesi ve istemediğiniz kötü sonuçlara yol
açmaması için bu ipuçlarını iyi bilmenizde fayda var.
Akra Fit Müdürü Nasip Bayer, egzersize başlama
noktasında dikkat edilmesi gereken detayları ve
ipuçlarını, The Akra Magazine okurları için anlattı.
Okumadan sakın egzersize başlamayın…
Ulaşılabilir hedefler belirleyin: Haftada 3 kez
20 dakika boyunca egzersiz yapmayı planlayın.
İlerleyişinizi not almayı da unutmayın. Egzersiz
yaptığınız her gün için bir tik bile işinizi görebilir.
Gün içinde egzersiz hatırlatıcılar kullanın: Egzersiz
planlarınızı diğer aktiviteler gibi takviminize ya da
ajandanıza not edin. Spor salonunda kullandığınız
spor çantası arabanızda dursun. Bu iyi bir hatırlatıcı
olabilir.
Yiyecek içermeyen bir ödül sistemi kurun: Egzersiz
hedefinize ulaştığınızda kendinizi ödüllendirmek
için yiyecek harici bir şeyler kullanın. Kendinize bir
masaj hediye edin, manikür ya da pedikür yaptırın.
İyi bir çift spor ayakkabısı alın: Ayakkabınızın
yaptığınız spora ve ayaklarınıza uygun olması
çok önemli. Bunlar kadar ayakkabıyı giydiğinizde
kendinizi iyi hissetmeniz de önemli tabi. Bunun için
iyi bir çift ayakkabıya yatırım yapın. Ayakkabılarınız
eskidiğinde onları emekliye ayırmayı ihmal etmeyin.
Spor ayakkabısı için tahmini kullanım süresi 3 ile 6
ay arasında.
Bir arkadaş bulun: Size bağlı biri olduğunda ve
hedefleriniz o insanla aynı olduğunda durum sizi
motive eder. Egzersizi daha eğlenceli hale getirmesi
de çabası…
Yavaş
başlayın:
İnsanların
çoğu
egzersize
başladıklarında kendilerine çok fazla yüklenirler.
Egzersizi gün içinde parçalara
bölmenizde
sorun yok. Küçük miktarlarda yapılan egzersizin
faydası çok. Gün içinde birçok kez egzersiz yapın.
Egzersizlerinizin süresi 10 – 15 dakika olabilir.
Sadece yürüyün: Egzersiz yapmanın en kolay yolu
birçok insan için yürümek. Günün çoğunluğunda
oturan kişiler için de ideal bir egzersiz. Günlük
adım hedefiniz 10.000 ile 15.000 arasında
olmalı. Bazıları başlangıçta 5000 adımla başlar.
Yürürken ellerinizde ağırlık tutmanıza gerek yok.
Eklemlerinizde
fazladan
bulunan
ağırlıklarla
vücudunuz devamlı şekilde hareket edemez.
Basite indirgeyin: Egzersiz için bir sürü şatafatlı
alete ihtiyacınız olduğunu düşünmeyin. Spor
salonundaki uzmanların çoğu serbest ağırlık gibi
basit aletlere geri dönmüş durumda.
Birçok kasınızı birden çalıştırın: Bir seferde birden
fazla kas grubunu çalıştırdığınızda vücudunuzun
tümünün hareket etmesi daha mümkün olur. Ayrıca
egzersize ayıracağınız vakit de azalabilir. Kalça
bölgesini çalıştırın ancak bunun için ağırlık kullanın.
Böylede vücudunuzun hem üst bölgesi hem de alt
bölgesi çalışmış olacak. Bütün bedenin hareket
ettiği egzersizlerde daha fazla kalori yakmak
mümkün. Hem de daha kısa sürede.
Harekete geçmeyi ne kolaylaştırıyorsa onu
kullanın: Bazılarımız haftalarca egzersiz yapmak
için bizi bağlayacak bir şeye ihtiyaç duyar. Bu
bazıları için çalışırken müzik dinlemekken bazıları
için de televizyonda en sevdiği bir programı izlemek
olabilir. Bu durum özellikle koşu bandı ve egzersiz
bisikleti kullandığınız sırada mümkün. Aksi halde
dikkatinizin dağılmasına neden olabilir.

There are requirements for exercising for sure. It is good
to know these tips so that any exercise you perform can
do good for your body and do not cause any bad results.
Nasip Bayer, the manager of Akra Fit, told about the
details and tips that should be paid attention to when
starting exercise for the readers of The Akra Magazine.
Do not start exercise before you read…
Set achievable goals: Plan to exercise for 20 minutes
3 times a week. Do not forget to take note of your
progress. Even a tick for each day you exercise is enough.
Use exercise reminders during the day: Write down
in your agenda the exercise plans like other activities.
Keep the gym bag, which you use in the gym, in your car.
This can be a good reminder.
Set a reward (which does not include food) system:
Use something other than food to reward yourself when
you achieve your exercise goal. Reward yourself with a
massage or have manicure or pedicure.
Get a good pair of sneakers: It is very important that
your sneakers are suitable for your feet and exercise.
Of course, it is also important that these are also
comfortable to wear. So, invest in a good pair of
sneakers. Do not forget to retire the old shoes. The
expected life cycle of sneakers is 3 - 6 months.
Find a friend: When there is someone depending on you
and when you have same goals with the goals of that
person, this motivates you. It also makes you to enjoy
the exercise more…
Start slowly: Most of the people push themselves too
hard when starting exercise. It is ok to separate the
exercise into parts during the day. Short exercises are
very useful. Exercise several times during the day. You
can exercise for 10 – 15 minutes.
Just walk: For many people, the easiest way to exercise
is to walk. It is also an ideal exercise for those sitting for
most of the day. Your daily step goal should be 10,00015,000. Some people start with 5000 steps. You do not
need to carry weight in your hands while walking. Your
body cannot move continuously with extra weights in
your joints.
Make it simple: Do not think that you need many
luxurious equipment to exercise. Most of the trainers
at gyms start to prefer simple equipment such as free
weights like before.
Work out multiple muscles at once: When you work out
more than one muscle group at once, it is more possible
for you to move your whole body. This will shorten the
time you set aside for exercise. Work out your hip by use
of weights. In this way, you will work out both upper and
lower body. It is possible to burn much more calories
with exercises where the whole body moves. And in a
very short time.
Use whatever makes it easier to move: Some of us need
something binding to exercise for weeks. This may be
listening to music or watching a favorite TV program
while exercising. This is possible especially when you
are using a treadmill or exercise bike. Otherwise, it may
cause distractions.
Now you know the tips of starting exercise. If you have
no reason to start regular exercising, we invite you to
try these tips.

Artık egzersize başlamanın ipuçlarını biliyorsunuz.
Düzenli olarak egzersiz yapmaya başlamak için
herhangi bir gerekçeniz yoksa sizleri bu ipuçlarını
denemeye davet ediyoruz.

SAYI: 6
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ŞARKI SÖYLEMENIN KEYFI,
FORFUN’DA BIR BAŞKA GÜZEL
S I N G I N G A T F O R F U N G I V E S
D I F F E R E N T P L E A S U R E

A

ForFun, gençlerin dilediği şarkıları seslendirebilmeleri için özel yalıtıma sahip karaoke odalarıyla gençlerin ilgisini
çekmeye devam ediyor.
ForFun continues to attract the attention of young people with the specially isolated karaoke rooms to allow young
people to sing whatever they wish.

TR

EN

Antalya’nın en büyük eğlence merkezlerinden
ForFun; karaoke odaları ile gençlerin ilgisini çekmeye
devam ediyor. Müziği yaşamının merkezine koyan
gençleri de unutmayan ForFun, gençlerin dilediği
şarkıları seslendirebilmeleri için özel ses yalıtımına
sahip karaoke odalarında her türlü imkanı sağlamış
durumda. Maksimum 10 kişi kapasiteli karaoke
odasında Youtube bağlantısı ile dilediğiniz şarkıları
seçerek, siz de eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.
Unutmayın şarkı söylemenin keyfi, Forfun’da bir
başka güzel…
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Being one of the biggest hub of fun of Antalya,
ForFun continues to attract the attention of the
young people with karaoke rooms. Keeping in mind
the young people who have music in the center of
their lives, ForFun offers all kinds of opportunities in
karaoke rooms with special sound insulation to allow
young people to sing whatever they wish. You can
enjoy to the full by selecting the songs you want
by YouTube connection in the karaoke room with a
maximum capacity of 10 people. Do not forget that
singing at ForFun gives a different pleasure…
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EURASIA AIRSHOW’UN IKINCISI
Y I N E A N TA LYA’ D A YA P I L A C A K
T H E S E C O N D E U R A S I A A I R S H O W W I L L
B E H E L D I N A N T A LY A O N C E A G A I N

Antalya Havalimanı’nda 410 bin metrekare
alanda Türkiye’de uçuş gösterilerine dayalı ilk
havacılık fuarı olarak düzenlenen Eurasia Airshow, 24 – 28 Haziran 2020 tarihleri arasında
gerçekleşecek.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan etkinlikte; Amerikan şirketi General Dynamics şirketinin ürettiği D-16 Fighting Falcon, Pakistan
ile Çin’in ortak olarak ürettiği JF – 17 Blok III
ve Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen
Sukhoi Su-35 gibi savaş uçakları birbirleriyle
yarışacak.
Çok uluslu nefes kesici aerobatik uçuş gösterilerini izleyebilmek ve 100’den fazla birbirinden farklı hava aracını yakından görebilmek için şimdiden Eurasia Airshow’da yerinizi
ayırtmayı unutmayın.

Organized as Turkey’s first aviation exhibition with
air shows on an area of 410 thousand square meters in Antalya Airport, Eurasia Airshow will be
held on June 24-28, 2020.
In the event to be held for the second time this
year, combat aircrafts such as D-16 Fighting Falcon manufactured by the American company
General Dynamics, JF - 17 Block III co-manufactured by Pakistan and China, and Sukhoi Su-35
developed by Russian company Sukhoi will compete.
Do not forget to reserve your seat in Eurasia Airshow to watch breathtaking international aerobatic air shows and see more than 100 different
aircrafts closer.

SAYI: 6
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ŞEHİRDEKİ ETKİNLİKLER

BANDIRMA VAPURU

NOTRE DAME’IN KAMBURU
MÜZİKALİ

FİKRİYE VE LATİFE: MUSTAFA
KEMAL’İ SEVDİM

Tarih: 04 Nisan 2020
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 14 Nisan 2020
Yer: Atatürk Kültür Merkezi
Aspendos Salonu

Tarih: 16 Nisan 2020
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

YAŞAR NE YAŞAR
NE YAŞAMAZ

BANDIRMA VAPURU

YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Tarih: 03 Nisan 2020
Yer: Muratpaşa Belediyesi Kültür
Salonu
Aziz Nesin’in klasikler arasında
yerini alan eseri “Yaşar Ne Yaşar,
Ne Yaşamaz”, Metin Zakoğlu’nun
oyunculuğuyla yeniden sahneye
taşınıyor! Emin olun Zakoğlu’nun
akılcı bir metotla sahneye koyduğu
‘Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşamaz’ adlı
oyununu bugüne kadar hiç kimse
yalnızca 2 kişiyle ve böylesi bir
yorumla sahneye taşımadı. Seyirciler;
seyirci mi oyuncu mu; oyuncular ise
oyuncu mu yoksa mahkum mu gelin
hep beraber izleyerek öğrenelim.
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NOTRE DAME’IN
KAMBURU MÜZIKALİ

FIKRIYE VE LATIFE:
MUSTAFA KEMAL’I
SEVDIM

Bandırma Vapuru, bir semboldür
aslında. Cumhuriyet ateşinin nefesi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir!
Tarihimizin
dönüm
noktasını
temel
alan
Bandırma
Vapuru
oyununda; düşle gerçek, hayal ile
ideal buluşurken, seyirciyi çokça
gülümsetecek ve düşündürecek
noktalara da parmak basılacak.
Ödüllü oyun yazarı Kosta Kortidis
tarafından yazılan bu eseri 04 Nisan
2020 Cumartesi günü Türkan Şoray
Kültür Merkezi’nde seyredebilirsiniz.

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri
Notre Dame’in Kamburu Müzikali,
izleyicisiyle
buluşmaya
devam
ediyor. Oyunda; çirkin ve kambur
kilise zangocu Quasimodo ile
Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude
Frollo’nun ve Kral’a bağlı komutan
Phoebus’un semtte yaşayan çingene
kızı Esmeralda’ya olan aşklarını
romantik bir yaklaşımla ele alan bu
eşsiz müzikal, 14 Nisan Cumartesi
günü Atatürk Kültür Merkezi’nde
seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center

“Yasar Ne Yasar, Ne Yasamaz”, Aziz
Nesin’s book that is one of the
classics, is staged again with the
actor Metin Zakoglu! Be sure that
nobody has staged the play “Yasar
Ne Yasar, Ne Yasamaz” with such a
performance and only 2 people as
Zakoglu does with his wise method.
Let’s watch and find out together
if the audience is the actor or if the
actors are actors or prisoners.

Bandirma Vapuru (Bandirma Ferry)
is actually a symbol. It is the breath
of fire of Republic, and it is the
Republic of Turkey itself! Based on
the milestone in our history, the play
Bandirma Vapuru brings together the
dream and reality, while highlighting
the matters that make the audience
smile and think a lot. You can watch
this work written by award-winning
playwright Kosta Kortidis at Turkan
Soray Cultural Center on Saturday,
April 04, 2020.

The Musical of Hunchback of Notre
Dame, Victor Hugo’s immortal
literary work, continues to meet with
the audience. This unique musical,
which tells the love of the ugly and
hunchbacked
church
bell-ringer
Quasimodo, and Claude Frollo, the
spiritual and religious leader of
France, and Phoebus, the commander
serving King, to Esmeralda, the gypsy
girl, with a romantic approach, is
preparing to meet with the audience
at Ataturk Cultural Center.

Fikriye ve Latife: Mustafa Kemal’i
Sevdim oyunu, 16 Nisan 2020’de
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
seyircisiyle buluşacak.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center
Fikriye ve Latife: The play Mustafa
Kemal’i Sevdim will be staged on
April 16, 2020 at Turkan Soray
Cultural Center.
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CITY EVENTS

TARLA KUŞUYDU
JULIET

PENCERE

TOLGA ÇEVIK –
TOLGSHOW

LIVANELI ILE
SEVDALIM HAYAT

TARLA KUŞUYDU JULIET

PENCERE

TOLGA ÇEVİK – TOLGSHOW

LİVANELİ İLE SEVDALIM HAYAT

Tarih: 21 Nisan 2020
Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 05 Mayıs 2020
Yer: Atatürk Kültür Merkezi
Aspendos Salonu

Tarih: 06 Mayıs 2020
Yer: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 30 Mayıs 2020
Yer: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları
güldüren Tolga Çevik sahnede artık
bir klasik haline gelen doğaçlama
oyununun
Türkiye
Turnesi
ile
izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Bol
kahkahalı bu gösteriyi kaçırmamak
için 06 Mayıs 2020 tarihini şimdiden
ajandanıza not etmenizi tavsiye
ederiz.

Zülfü Livaneli, bugüne dek yaptığı
film
müzikleri
ile
şarkılarının
hikayelerini ve anılarını bu kez
Livaneli
Flarmoni
Orkestrası
eşliğinde anlatacak. Kerki Solfej
konserleri kapsamında Haziran’da
İstanbul Harbiye ile Türkiye turnesine
başlayan ve birçok şehri kapsayan
“Livaneli Sevdalım Hayat – Şarkıları
ve Öyküleri” turnesi ile Zülfü Livaneli,
unutulmaz şarkılarını bir kez da
Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda
Antalyalılar için yorumlayacak.

Romeo ve Juliet’in hazin ve trajik
hikayelerini mizahi bir yaklaşımla
ele alan Ezop Sahne; “Bulutların
üzerinde insanı gezdiren aşk nasıl
olur da böyle bir hale gelir?” sorusuna
yanıtlar arıyor. Deniz Çakır ve Engin
Alkan’ın aynı sahneyi paylaştığı
“Tarla Kuşuydu Juliet” isimli bu
oyunu, 21 Nisan 2020 Salı günü
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
seyredebileceğinizi unutmayın.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center
Telling the dramatic and tragic
stories of Romeo and Juliet with a
humorous approach, Ezop Sahne
is seeking answers to the question
“How come a love that puts people
on cloud nine changes such like this?
Please do not forget that you can
watch this play “Tarla Kusu Juliet”,
where Deniz Cakir and Engin Alkan
act, on Tuesday, April 21, 2020 at
Turkan Soray Cultural Center.

Ödüllü oyuncu Haluk Bilginer’in Esra
Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı
sahneyi paylaştığı Pencere isimli
oyununda farklı dünya görüşleri
olan bir kadın ve bir adamın hikayesi
gözler önüne serilecek.
Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center
The story of a woman and a man,
who have different worldviews, will
be told in the play Pencere, where
award-winning actor Haluk Bilginer,
Esra Bezen Bilgin and Kursat Demir
act.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center
Making millions laugh with the
character ‘Arkadasim’ (My Friend),
Tolga Cevik now takes the stage
as part of the Turkey Tour for his
improvisation which has become a
classic. We recommend you to write
down in your agenda the date May
06, 2020 to watch this laugh-filled
show.

Date: Thursday, January 16, 2020
Location: Turkan Soray Cultural
Center
This time, Zulfu Livaneli will tell
the stories of the soundtracks and
songs he has composed so far,
and his memories with the Livaneli
Philharmonic Orchestra. Started
the Turkey tour with the concert
in Istanbul Harbiye in June as part
of the Kerki Solfej concerts, Zulfu
Livaneli will sing his unforgettable
songs for people of Antalya at
Antalya Open Air Theater under
the tour “Livaneli Sevdalim Hayat Sarkilari ve Oykuleri” that includes
many cities.

SAYI: 5
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TUVALI ADASI HIÇBIR ŞEY
YAPMAMASINA RAĞMEN HER
Y I L N A S I L 4 M I LYO N D O L A R
KAZANIYOR?

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 arttırarak
sizi şaşırtmayı başaracak 7 faydalı
bilgi…

H O W D O E S T U VA L U I S L A N D M A K E
$ 4 MILLION EVERY YEAR WITHOUT
DOING ANYTHING?

HANGI YAPI AYDAN
GÖRÜLEBILIR?
W H AT O N E A R T H C A N B E S E E N
FROM THE MOON?
TR

Çin Seddi için aydan görülebilen tek yapı olduğu
düşüncesi çok yaygın olsa da, aydan hiçbir yapı
görülememektedir. Bu düşüncenin nedeni genellikle
ay ile uzayın karıştırılıyor olmasından kaynaklanır.
Uzay oldukça yakın olduğu için birçok yapı görülebilir.
Ancak aydan hiçbir yapı görülemez.

TR

Pasifikte küçük bir ada olan Tuvalı, her yıl hiçbir şey
yapmadan 4 milyon Dolar kazanıyor. Sebebi ise çok
basit. Ülkenin kısaltması “TV” olduğu için tv uzantılı
alan adlarının satışından kar payı elde ediyor.

EN

Although there is a common belief that Great Wall
is the only thing that can be seen from the moon,
nothing can be seen from the moon. The reason for this
common belief is usually due to the fact that space is
confused with the moon. As the space is quite close,
many things can be seen from the space. However,
nothing can be seen from the moon.

EN

A small island in the Pacific Ocean, Tuvalu makes $ 4
million every year without doing anything. The reason
is simple. Since the abbreviation of the country is “TV”,
it gets dividend from the sales of domain names with
TV extensions.

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 7 pieces of information
to surprise you and improve your
general knowledge...

MARS UYDUSUNUN MU YOKSA
FILM BÜTÇESININ MI FIYATI DAHA
FAZLADIR?

BUGÜNE KADAR KI EN ÖLÜMCÜL
HAYVAN HANGISIDIR?
W H AT I S T H E D E A D L I E S T A N I M A L
EVER?

I S T H E B U D G E T F O R T H E S AT E L L I T E
OF MARS OR A MOVIE IS HIGHER?
TR

Şu ana kadar yaşamış en ölümcül hayvan dişi
sivrisinektir. Çünkü sivrisinekler potansiyel olarak
ölümcül olan yüzden fazla hastalık taşır. Günümüzde
bile her 12 saniyede bir kişiyi öldürmektedir.

TR

Hindistan’ın Mars uydusu projesinin toplam bütçesi 73
milyon dolar olurken, birçok dalda ödül alan Gravity
filminin bütçesi ise 100 milyon dolardır.
EN

The deadliest animal ever is the female mosquito.
Because mosquitoes have the potential to spread
more than a hundred fatal diseases. Even today, they
kill 1 person every 12 seconds.

EN

The total budget for the project of India’s Mars satellite was $ 73 million, while the budget of the Gravity
movie, which was granted with several awards in different categories, was $ 100 million dollars.

VENÜS’TE BIR GÜN 1 YILDAN
DAHA MI UZUNDUR?

SAAT DILIMI SAYISI EN FAZL A
OLAN ÜLKE HANGISIDIR?

I S O N E DAY I N V E N U S LO N G E R
THAN 1 YEAR?

WHICH COUNTRY HAS THE HIGHEST
NUMBER OF TIME ZONES?
TR

TR

Saat dilimi sayısı en fazla olan ülke Fransa’dır.
Fransa’nın deniz bölgeleri dahil olmak üzere tüm
arazisi dikkate alındığında bu ülkede 12 farklı saat
diliminin kullanıldığını görürüz. Birçok insan doğubatı genişliği açısından en fazla saat dilimini
Rusya’nın kullandığını düşünse de Ruslar 9 saat
dilimini kullanırlar.

Venüs’te bir gün 1 yıldan daha uzundur. Çünkü
Venüs’ün kendi etrafında 1 tur dönmesi dünya zamanı
ile ölçütlendirildiğinde tam 243 gün sürer. Güneşin
etrafında 1 tur dönmesi ise 224,7 gündür.
EN

One day in Venus is longer than 1 year. Because it
takes 243 days for Venus to complete 1 rotation when
measured according to world time. It takes 224,7 days
to complete 1 rotation around Sun.

DÜNYADAKI EN KURAK YER
NERESIDIR?
WHICH IS THE DRIEST REGION
AROUND THE WORLD?
TR

Dünyanın en kurak yeri bilinenin aksine Antartika’dır.
Kıtanın bazı kesimlerine 2 milyon yıldır yağmur
yağmamıştır. Sahra Çölü yılda sadece 25 mm yağış
alırken, bu oran Antartika’ya düşen ortalama yağışla
hemen hemen aynıdır. Ancak kıtanın Dry Valleys
olarak bilinen yüzde 2’lik kısmında buz ve kar yoktur
ve buraya hiç yağmur yağmaz.
EN

Contrary to popular belief, Antarctica is the driest
region around the world. Some parts of the continent
have not been receiving any rainfall for 2 million years.
Sahara Desert receives only 25 mm rain per year, which
is almost the same as the average rainfall across the
Antarctica. However, the 2% of the continent known as
the Dry Valleys is not covered in ice or snow and does
not receive rain.
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EN

France has the highest number of time zones. We see
that France has 12 different time zones when its whole
territories including marine territories are taken into
consideration. Although there is a common belief that
Russia has the highest number of time zones due to
its width from east to west, Russia has 9 time zones.

