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Başkan Ahmet Misbah Demircan 

18 yıldır her hafta Be-
yoğ lu’ndaki Cezayir 
So ka ğı Kültür Mer-

kezi’nde düzenlenen “Çarşam-
ba Buluş ma la rı”na kültür, sa-
nat, akademi dünyasından 
yerli ve yabancı birçok önem-
li isim konuşmacı olarak katılı-
yor. Buluşmaların Şubat ayın-
daki ilk konuşmacısı Beyoğ-
lu Belediyesi Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan’dı. 

Beyoğlu’nun dünü ve bu-
gününün konuşulduğu prog-
ramda II. Beyazıt’ın Beyoğlu 
tarihindeki önemini anlatan 
Demircan, “II. Sultan Beyazıt 
1481 yılında Mekteb-i Sulta-
ni olarak Galatasaray Lisesi’ni 
inşa ediyor. 1491’de de Galata 

Mevlevihanesi’ni inşa ediyor 
ve burayı kültür sanat merkezi 
olarak konumlandırıyor. Aynı 
dönemde farklı dinlere kucak 
açılıyor. İspanya’dan Musevi-
ler getirilerek burada konakla-
maları sağlanıyor. Kudüs’e gi-
decek hacılara yer tahsis edili-
yor. Bütün tarihe baktığımız-
da çok dinliliği, çok dilliliği, 
çok tarihliliği verilen kararın 
II. Sultan Beyazıt ile başladığı-
nı görebiliriz” dedi. 

Beyoğlu’nun birçok ülke-
nin tarihinde, aile bağların-
da yer aldığını belirten Başkan 
Demircan, “Beyoğlu hoşgö-
rüsü ile bütün farklılıkları bir 
arada tutmaya devam ediyor” 
diye konuştu.

Rakamlarla Beyoğlu
Beyoğlu’nun her taşının kıy-
metli olduğunu ifade eden 
Başkan Demircan, “Eskiden 
terziler buradaydı. İnsan-
lar fotoğraf çektirmek için 
Beyoğlu’na çıkardı, Yeşilçam 
Beyoğlu’ndaydı. Kültür ve sa-
natın kalbiydi. Hedefi miz tu-
rizm, moda, sinema kültür, sa-
nat endüstrisini buraya getire-
rek Beyoğlu’nu daha ileri taşı-
mak... Sekiz yılda 4 bin 500 bi-
na restore edildi. 2004 yılın-
dan 2011 yılı sonuna kadar 
olan dönemde Beyoğlu’nda 
35 bin kişilik bir istihdam ar-
tışı oldu. Beyoğlu doğru plan-
lama ve doğru stratejiyle yatı-
rım alan bir bölge haline gel-

di. Beyoğlu’nda 2004 yı-
lı itibariyle 800 yeme-
içme hizmeti veren iş-
letme varken, bugün 3 
bin yeme-içme hizme-
ti veren işletme var. Tu-
rizmde 6 bin olan yatak 
kapasitesi 21 bine, 30 
dolar olan ortalama oda 
fi yatı 120 Euro’ya çıktı” şeklin-
de konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan ko-
nuşmasının ardından gelen 
soruları cevaplandırdı. Progra-

mı sa-
natçı Erol Büyükburç, yönet-
men Orhan Oğuz, Selçuk Özer 
olmak üzere platform üyesi 
bazı sanatçılarla Prof. Dr. Ni-
lüfer Narlı gibi akademisyen-
ler de ilgiyle takip ettiler. 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ce-
zayir Sokağı Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Çarşamba 
Buluşmaları”nın konuğu oldu. Karlı bir İstanbul akşamın-
daki programda Beyoğlu’nun dünü bugünü konuşuldu.

Çarşamba Buluşmaları’nda

B
eyoğlu Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlü ğü’nün 
günlerdir devam eden 

yoğun kar yağışıyla birlikte 
başlayan kar temizleme çalış-
maları ilçeyi kar ve buzdan 
arındırdı. Toplam 26 araç ve 
316 personelle yürütülen so-
kakları ve caddeleri kardan 
temizleme ve yıkama işlemle-

ri sırasında Beyoğlu’nun dik 
ve dar yokuşları da kar küre-
me aracı ile temizlendi. Tuzla-
ma çalışmalarında 1000 ton 
civarında tuz kullanıldı. 

7 gün 24 saat Beyoğlu hal-
kına hizmet veren Beyoğlu 
Belediyesi’nin 444 0 160 no’lu 
çağrı merkezi kar yağışı süre-
since gelen istek ve şikayetleri 

Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne yönlen-
diriyor. Anında sisteme alı-

nan istek ve şikayet hızlı bir 
şekilde çözüme kavuşuyor. 

F

Karla
mücadele
başarıya
ulaştı...
Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun 
kar yağışının sebep olduğu olum-
suz etkileri gidermek için 26 araç, 
316 personelle 24 saat boyunca 
aralıksız olarak hizmet verdi.


