
 
 
  
  
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                                   11 Eylül 2017 

Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri  
ünlü isimleri ağırladı  

 
Polat’ın 60 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul, kültür ve sanat etkinliklerinin bir 

yenisine daha imza atarak “Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri”ni düzenliyor. Kitap ve tarih 
tutkunlarını bir araya getiren etkinlik kapsamında 11 Eylül Pazartesi akşamı özel bir davet 

gerçekleştirildi. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve İbrahim Polat Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Polat ev sahipliğinde, Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi’nde düzenlenen 

kokteyle iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.  
 
 

Kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul’un kadim semti Beyoğlu’ndaki tarihi Piyalepaşa’da 
gerçekleştirilen Piyalepaşa İstanbul, bu semti kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline getirmek, 
kültür mirasını yeni nesillere ve sanatseverlere tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini 
ekleyerek “Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri”ni hayata geçiriyor.  
 
Kitap tutkunları ile sanatseverleri bir araya getiren bu özel etkinliğin 11 Eylül akşamı Piyalepaşa İstanbul 
Satış Ofisi’nde düzenlenen açılış kokteyli aralarında Mustafa Denizli, Demet Akbağ, Sedef İybar, Şenes 
Erzik, Aziz Torun ve Serhat Ulueren’in olduğu iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından ünlü isimleri bir 
araya getirdi. Başarılı müzisyen Giselle Tavilson’un kemanla performans sergilediği gecede misafirler, 
birbirinden değerli kitapların yer aldığı stantları gezme ve bu nadide eserleri inceleme imkanı buldu. 
 
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat gerçekleştirdiği konuşmada Piyalepaşa İstanbul 
Sahaf Günleri ile tarihi Piyalepaşa semtinin kültür mirasını taze tutup geleceğe taşımanın heyecanını 
yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün Polat markasının 60 yıllık tecrübesiyle,  konut 
ustalığıyla, kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul’un kalbi Beyoğlu’ndaki tarihi Piyalepaşa 
semtinde hayata geçirdiğimiz Piyalepaşa İstanbul, özlem duyulan mahalle hayatının ilk kalp 
atışlarını duyuruyor. Kültür mirasını sahiplenmekle kalmıyor, onu taze tutup, geleceğe taşımanın 
misyonu geleceğe taşımak için kararlıyız. Burada bizimle birlikte, Piyalepaşa Sahaf Günleri’nde 
olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
 
 
“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 ve 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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