
 
 
  
  
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                                   14 Eylül 2017 

Sedef İybar dostları ile birlikte  
Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri’ndeydi 

 
Polat’ın 60 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul’da, “Piyalepaşa İstanbul Sahaf 
Günleri” kapsamında Sedef İybar’ın ev sahipliğinde çok özel bir davet gerçekleştirildi. Unutulan 
değerleri yeniden hatırlatmak için yapılan bu davete İybar’ın Şebnem Çapa, Demet Akbağ, Ergul 

Azaphan gibi dostları katıldı. Misafirler aynı zamanda sahaf standları ve örnek daireleri gezme imkanı 
buldu. 

 
 

Kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul’un kadim semti Beyoğlu’ndaki tarihi Piyalepaşa’da hayata 
geçirilen Piyalepaşa İstanbul, bu semti kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline getirmek, kültür 
mirasını yeni nesillere ve sanatseverlere tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha 
ekledi ve “Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri”ni hayata geçirdi.  
 
Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Sahaf Günleri’nde unutulan semt değerlerini yeniden 
hatırlamak adına ünlü yemek programı sunucusu Sedef İybar ve Piyalepaşa İstanbul Semt Kafe’nin 
hazırladığı ikramlar 5 çayı konseptiyle Sevgi Birsel, Gülcan Ferah, Müge Erdoğan, Gizem Özguç, Şebnem 
Çapa, Demet Akbağ, Zerrin Tonguç, Perran Keskintaş, Ferhan Eman, Dilara Pırlanta, Leyla Karabulut, 
Azize Taştekin, Gamze Özşahin, Mensure Özbek, Nazlı Selek, Ergül Azaphan, Ahu Iskit ve Güliz Onursal 
gibi katılımcılara sunuldu. Sedef İybar, misafirleri için peynirli poğaça, mozaik pasta, glutensiz 
kurabiyeler, ve somonlu kanepeler gibi lezzetler hazırladı.  
 
Misafirler, tarih kokan Piyalepaşa’da canlı müzik ve keyifli sohbetler eşliğinde bu özel lezzetleri 
tattıktan sonra Piyalepaşa sahaf standlarını ve Piyalepaşa İstanbul’un örnek dairelerini gezme imkanı 
buldu. 
 
 
“Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri”nde neler var? 
Birbirinden değerli kitapların sergilendiği 20’yi aşkın sahaf standının yer aldığı etkinliğin ilk günü Ahmet 
Ümit’in söyleşiyle başladı. 15 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Sunay Akın’ın söyleşisinin yanı sıra 16 Eylül 
Cumartesi günü düzenlenecek müzayedede; imzalı kitaplar, şair ve yazarların mektupları, birbirleriyle 
yazışmaları ve ilk baskı kitapları okuma tutkunları ile buluşacak.  
 
Detaylı program için www.piyalepasa.com.tr’yi ziyaret edebilir veya aşağıdaki sosyal medya hesaplarını 
takip edebilirsiniz. 
 
instagram.com/semtpiyalepasa  
facebook.com/piyalepasa  
twitter.com/semtpiyalepasa 
 
 
 
Piyalepaşa İstanbul Hakkında: 



 
 
  
  
 

 

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen 
Piyalepaşa İstanbul, İstanbulluların özlemini duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandırmayı 
hedefliyor. Semt duygusunu insanlara tekrar yaşatmak üzere bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik 
hayatın aktığı, kahvelerin yudumlandığı, İstanbulluların özlemini duyduğu sadelik ve huzuru geri 
getiriyor. Piyalepaşa İstanbul, tamamlandığında 10 milyon kişinin ziyaret etmesinin planlandığı Alışveriş 
Sokağı ile de İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Alışveriş Sokağı ile İstanbulluları şehre 
ve sokağa geri çağıracak olan projede ‘yaşayan’ bir mahalle dokusu vurgulanıyor. Kültür ve sanatın 
gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olacağı Piyalepaşa İstanbul’da her şey sürdürülebilir katma 
değerler yapmak adına kurgulanıp, gerçekleştiriliyor. Piyalepaşa İstanbul inşaat sırasında ve 
tamamlandığında sağladığı istihdam ve bölgeye kattığı değer ile hem ekonomik, hem kültürel hem de 
sosyal anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaratmış olacak.   
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