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Polisiyenin Efsane İsimleri 3.Kara Hafta
İstanbul Festivali’nde
17- 18 Kasım 2017 tarihleri arasında Pera Palace Hotel Jumeirah’da, DenizBank
sponsorluğunda düzenlenecek “3. Kara Hafta İstanbul Festivali” kapsamında,
polisiye romanın dünyaca ünlü pek çok usta siması bir araya geliyor.
3. Kara Hafta İstanbul Festivali, bu yıl kitapseverler tarafından dünyanın en iyi 8 otelinden biri
seçilen Pera Palace Hotel Jumeirah ev sahipliğinde ve DenizBank ana sponsorluğunda 17 – 18
Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Birinci ve ikincisi, sırasıyla Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı ve ünlü yazar Georges Simenon
şerefine düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali’nin bu yılki teması ise 1955 yılında otelde
konaklayan ve yarattığı efsanevi MI6 ajanı James Bond karakteriyle bir fenomen haline gelen
Britanyalı yazar Ian Fleming.
Köklü geçmişi kadar, kültür ve sanat hayatına katkılarıyla da ön plana çıkan Pera Palace Hotel
Jumeirah'da 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek festivale; Anthony Horowitz, Charlie
Higson, Arne Dahl, Tim Parks, Jo Nesbo gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların
yanı sıra; Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Cenk Çalışır, Rıza Kıraç gibi Türk polisiyesinin önemli yazarları
ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılım gösterecek.
Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi isimler ile Pera Palace Hotel
Jumeirah Genel Müdürü Pınar Kartal Timer ve DenizBank Kültür-Sanat Danışmanı Perihan Yücel’i
de bulunduran 3. Kara Hafta Festivali kapsamında, polisiye edebiyatı üzerine “James Bond:
Romandan Sinemaya”, “Polisiye ve Fantastik”, “Cinayetin Gizemi” gibi oturumlar gerçekleştirilecek.
Festival süresince koleksiyoner Ömer Atakan’ın, Bond filmleri ve romanlarına ait çok özel parçaları
da sergilenecek.
Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “Kültür ve
sanat çalışmalarını toplumun geniş kesimleriyle buluşturmak, sanatın halkımızın günlük yaşamının
ayrılmaz bir parçası haline gelmesine katkı sunmak, kurulduğu günden bu yana bankamızın sosyal
sorumluluk bilinci çerçevesinde öncelikleri arasında yer alıyor. Zira bir ülkenin ve o ülkenin insanının
gelişmişlik seviyesinin, doğrudan kültür ve sanatın topluma ne kadar nüfuz ettiğiyle bağlantılı
olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple de opera, edebiyat, klasik müzik gibi farklı alanlarda sanata
yaptığımız yatırımı, gelecek nesillere bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz. Kara Hafta
Festivali’nde, Türkiye’den ve dünyadan, polisiye gibi niş bir alana gönül vermiş onlarca ismin
bankamız ev sahipliğinde bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve
toplumumuzun gelişimi için ‘Sanata Evet’ demeyi sürdüreceğiz.”

Pera Palace Hotel Jumeirah Pazarlama ve İletişim Müdürü Can Erol ise, Kara Hafta İstanbul
Festivali kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında; “2015’te Agatha Christie’nin doğumunun
125.yılını anarak başladığımız yolculuğumuza, geçen yıl Belçikalı yazar Georges Simenon ile devam
etmiştik. Bu yıl da unutulmaz James Bond karakterini yaratan ve 1955’te otelimizde konaklayan
Ian Fleming temalı bir festivali gerçekleştirecek olmanın heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Anthony
Horowitz, Charlie Higson, Arne Dahl, Tim Parks, Jo Nesbo gibi çok değerli yazarların yanı sıra, Türk
polisiyesinin önemli isimlerinden Alper Canıgüz, Cenk Çalışır, Öznur Yıldırım bu yıl polisiye
severlerle bir araya gelecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Erol Üyepazarcı ve Sevin Okyay’a verilen
“Polisiye Edebiyatı’na Katkı Ödülü” bu yıl Doğan Hızlan’a verilecek.”
Kara Hafta Istanbul Festivali’nin uzun yıllar boyunca süreceğine ve önümüzdeki dönemde
İstanbul’un en saygın uluslararası etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu festivalle birlikte
hem İstanbul’a uluslararası düzeyde bir etkinlik kazandırıyor, hem de 125 yıldır otelimizde
konaklamış Agatha Christie, Ernest Hemingway, Ian Flemming, Umberto Eco gibi değerli yazarları
anmış oluyoruz” dedi.
Festivalin Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit ise “Şehir ve edebiyat arasındaki ilişkinin suçtan yola
çıkarak bir dışavurumu olan Kara Hafta, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan yazarları buluşturarak
şehirlerin tanıtımına katkı sağlar. ” dedi.
3.Kara Hafta İstanbul Festivali’nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere dair tüm
detaylar #blackweekturkey hashtag’iyle sosyal medyada paylaşılabilecek.
Festival ile ilgili detaylara ayrıca www.blackweekturkey.com web sitesinden ulaşmak mümkün.
Polisiye tutkunları 0212 377 40 00'ı arayarak tüm etkinliklere rezervasyon yaptırabilirler.
Editöre Not:
Otel adının Pera Palace Hotel Jumeirah olarak kullanılmasını rica ederiz. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 740 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür,
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli;
EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında
1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık
üçte birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana pay sahibi, Banka’nın sermayesinin %50’si + 1 adet
paya sahip olan Rusya Merkez Bankası’dır. Banka’nın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası
yatırımcılara aittir. Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,6
bin adetlik şube ağı ile sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 80 bin ATM ve self-servis terminalinden
oluşan ATM ağının yanında sırasıyla 29 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet bankacılığı uygulamaları
ve 27,9 milyon kullanıcıya sahip olan Mobil Bank hizmetlerini içeren uzaktan erişimli kanallar yoluyla da
bankacılık hizmetine katkı sağlamaktadır. Sberbank uluslararası faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu
Bölgesi’nde (Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya), DenizBank ile Türkiye’de, Sberbank Europe aracılığıyla
İsviçre, Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve aynı zamanda Almanya ve Çin’de temsilcilikleri,
Hindistan’da bir şubesi ile yürütmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel
bankacılık lisansına sahiptir.
Bankanın resmi web siteleri: www.sberbank.ru, www.sberbank.com.
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