


BEYOĞLU TANITIM FİLMİ DÜNDEN BUGÜNE BEYOĞLU



Beyoğlu...

Beyoğlu… 
"Karşı yaka", "öte" anlamına gelen eski adıyla "Pera"…
Orta Çağ’dan günümüze, tarihi yarımadanın ve Haliç'in karşısında gelişen; geçmişin izlerinin, dokusunun ve kozmopolit yaşam 
biçimlerinin ışıl ışıl renkleri ile sokaklara taştığı bir kültür mirası.

Yaşamın 24 saatlik bir devinim halinde durmaksızın aktığı Beyoğlu; yüzyıllar boyu, haklı ve gururlu bir şekilde “İstanbul’un Kalbi”, “Batı’ya 
açılan kapısı” unvanını taşımış; asaletinden ödün vermemiş bir semt. 

İlk kez Türkler tarafından kullanılan “Beyoğlu” adının kaynağına yönelik bugün pek çok rivayet bulunuyor. İlki; Osmanlı Padişahı 
II. Mehmed döneminde, Trabzon İmparatorluğu Prensi Aleksios Komnenos'un İslamiyeti kabul ederek bu bölgeye yerleşmesi; ikincisi ise 
Padişah I. Süleyman döneminin Venedik elçisi Andrea Gritti'nin, Rum bir kadınla evlenmesi sonucunda dünyaya gelen oğlu Luigi Gritti'nin 
Taksim dolaylarında bir konakta oturması. “Beyoğlu” adı üzerine söylenmiş bu iki rivayet, dilden dile kulaktan kulağa 20. yüzyıla kadar 
aktarılıyor. 1925 yılında Pera adı resmi yazışmalardan çıkarılıyor ve Beyoğlu ismi kullanılmaya başlıyor.

Beyoğlu’nun meşhur Taksim Meydanı’nın isminin de ilginç bir öyküsü var. Osmanlı döneminde, civar semtlere su dağıtmak için şu an 
Taksim Meydanı olarak bulunan bölgede bir su deposu yapılıyor. Depolanan suyunu “dağıtmak”, yani “taksim etmek” için küçük bir yapı, 
yani “maksem” oluşturuluyor. Meydan adını, eskiden Galata-Beyoğlu suyunun "taksim edildiği" işte bu Taksim Maksemi'nden alıyor.

Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine komşu, doğusunda İstanbul Boğazı, güneyinde ve batısında Haliç ile çevrelenmiş olan Beyoğlu 
bugün, Türkiye’nin en renkli ve en ünlü caddesine sahip. Günde 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi; her dilden, her 
dinden ve ırktan yerli olduğu kadar yabancı turistlerin de uğrak yeri, tarihi gezilerin vazgeçilmez mekanı. Kültür sanat aktiviteleri 
için sayısız alternatif sunan, günün her saati hareketli, bir o kadar da renk cümbüşlerine sahip cadde; turistler için ayrı bir cazibe 
merkezi. Beyoğlu’nun tartışmasız can damarı olan caddenin belki de en önemli simgesinin; Taksim Meydanı’ndan Tünel’e kadar 
uzanan nostaljik tramvay olduğunun da altının çizilmesi gerekiyor. 

Kültür merkezleri ve tiyatroların yanı sıra Beyoğlu; Rahmi Koç Müzesi, Resim-Heykel Müzesi, Masumiyet Müzesi, 500. Yıl Vakfı 
Türk Musevileri Müzesi, İstanbul Modern, Arter, Galata Kulesi ve Pera başta olmak üzere 30’a yakın müzesi ile adeta bir 
“Müze Kent”. Yeni dönemde Beyoğlu, Sadberk Hanım Müzesi ve Kadın Müzesi’ne de ev sahipliği yapacak.



Beyoğlu, 8.76 km²'lik yüzölçüme sahip, 45 mahallesi bulunan, Rize’den Giresun’a, Erzurum’dan Kastamonu’ya, Sivas’tan Kayseri’ye, 
Antalya Akseki’den Diyarbakır’a ve oradan Mardin’e pek çok ilden göç eden yabancı nüfus da dahil farklı insanları birbirlerine komşu 
yapmış 250 bin nüfuslu bir ilçe. Aynı zamanda diplomatik ve dini temsilciliklerin, partilerin il başkanlıklarının, ibadethanelerin yer aldığı; 
çok dilli, çok dinli ve farklı insan yapısıyla dünyaya örnek bir ilçe. Aynı zamanda da ilklerin semti. İstanbul’un gizli hazinesi Arap Camii 
bunlardan biri. Emevi Ordularının İstanbul'u kuşatmak için 7 yıl boyunca Galata'da kalması sonucu 1296 yıl önce ilk cami olarak 
Karaköy'de yapılıyor ve ilk ezan burada okunuyor. 1858 tarihinde “6. Daire” adıyla ilk belediye binası burada kuruluyor. İlk atlı ve elektrikli 
tramvay, ilk elektrikli asansör, ilk metro Beyoğlu’nda kullanılıyor. İlk kule, ilk banka, ilk tersane, ilk stadın dışında ilk sinema gösterimi de 
Beyoğlu’nda izleyicisi ile buluşuyor. 

Halk oylamasıyla 1. turda yüzde 52.59 oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip 
Erdoğan, Beyoğlu’nun bir semtinde Kasımpaşa’da doğup büyüyor. 

Öte yandan ilçe tarihi bir sit alanı. Galata Kulesi, Pera Palas, Mısır ve Botter Apartmanı, Narmanlı Han, Tophane-i Amire gibi 6 binin 
üzerinde tescilli tarihi yapı bulunuyor.

Eski yapı stoku nedeniyle imar ve yapılanma hareketi çok yok. Tarihi binaların restorasyonu ve kentsel dönüşüm ön plana çıkıyor. 
“Avrupa'nın En İyi Kentsel Yenileme Projesi” ödülünü kazanan “Tarlabaşı360 Projesi”, Beyoğlu’nun gelişiminde kilometre taşı oluyor. 20 
bin m²’lik alanda başlatılan ve 9 adadan meydana gelen proje; 188’i tescilli 277 binanın ve sokak araları ile altyapılarının yenilenmesini 
kapsıyor. “Tarlabaşı Yenileme Projesi”; sadece mekansal yenilemeyi değil, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi de hedefliyor. Aynı 
hedef doğrultusunda Beyoğlu’nda yükselen Galataport ve Tersane İstanbul Projeleri de aynı amaca hizmet ediyor. Otelleriyle, 
kafeleriyle, restoranlarıyla “turizm kompleksi” diye nitelendirilen Galataport’un İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı 
hesaplanıyor. Dünyada ilk kez kapak sisteminin uygulanacağı Galataport tam kapasite ile faaliyete başladığı zaman yaklaşık 
4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Tersane İstanbul Projesi ise çerisinde 4 müze ile otellerin, kütüphanenin, dükkan 
tarzında yeme içme mekanlarının, alışveriş mekanlarının bulunacağı, Haliç’in kenarında denize nazır bir proje olarak 
başarılı bir şekilde yürütülüyor.  



Beyoğlu’nun “2023 Marka Şehir” vizyonuna yakışır, geçmişle köprü kuran, insan odaklı Kentsel Dönüşüm Projeleri’nde de çalışmalar 
sürüyor. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi gibi start alan pek çok projede sona yaklaşılıyor. Kentsel Dönüşüm ve Prestij Projeleri’nin 
tamamlanmasıyla Beyoğlu’nun otopark, yeşil alan ve istihdam sorununun çözülmesi hedefleniyor. 

Oteller bölgesi olan Beyoğlu için açılması gereken bir diğer alt başlık da turizm. İstanbul’un en büyük turizm ve konaklama bölgesi olan 
Beyoğlu, bugün 20 bin işletme sahibi ve 50 binin üzerindeki yatak kapasitesi ile misafirlerini ağırlıyor.

Beyoğlu aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurumu’nun merkez kampüslerinin, rektörlük ve ek hizmet binalarının bulunduğu, eğitim 
kurumları açısından zengin bir ilçe. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve İstanbul Galata Üniversitesi başta olmak üzere 16 üniversiteye ev sahipliği yapan 
Beyoğlu, on binlerce öğrencinin meslek hayatlarına geçiş noktası. Bu anlamda Beyoğlu’na “üniversiteler ve öğrenciler ilçesi” demek, 
taşıdığı onlarca unvana bir yenisini eklemek yanlış olmaz. 

Farklı hayatların yaşam alanı Beyoğlu; kültür, sanat, siyaset, tarih ve turizmde hizmetin aksatılmadan yapılması, her daim ayakta dimdik 
durması gereken büyüleyici bir semt. Binlerce yıllık hayatların, binlerce yıllık kalabalıkların ve binlerce yıllık yalnızlıkların adresi. Ününe 
ve güzelliğine yakışır bir şekilde ayakta kalmayı hak eden Beyoğlu’na hizmet etmek bizim için bir onurdur.

İlkemiz; Beyoğlu’nu dinliyor, birlikte yönetiyoruz.





































































































































































































Şehircilik ve İmar, Gençlik ve Kadın, Çevre ve Sosyal Belediyecilik, Mali İşler ve İnsan Kaynakları, Kültür ve Turizm konu başlıkları altında yürüttüğümüz faaliyetler bizim hizmet 
alanlarımız. Bu hizmetleri sunarken estetik kaygılarımızı ve samimiyetimizi hep ön planda tutma- ya çalıştık. Değişen ve gelişen dünyada birlikte olmaya özen gösterdik.

Çağa ayak uydurmak adına özellikle dijital ortamdaki yenilikleri de takip ediyoruz. Dijital Dönüşüm Çağı’nın tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi birinci hedefimiz.

Dijital dönüşüm son yılların en sıcak gündem maddelerinden biri. İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dijital dönüşümü daha da hızlandırıcı bir etki yarattı. İşletmeler artık bu 
dönüşümü çok daha hızlı bir biçimde hayata geçirme zorunluluğu ile karşı karşıya. Eğitim- den, telekomünikasyona, hizmet sektöründen sağlığa kadar her alandaki işletmelerin 
ve kuruluşların ayakta kalabilmeleri için bu dönüşüm sürecini başarıyla ve hızlı şekilde yönetmeleri, teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Beyoğlu Belediyesi olarak 
bizim de amacımız dijital çağın gerisinde kalmamak. Hızlandırmak, yaygınlaştırmak ve resmiyette kullanılır hale getirmek.

Beyoğlu Belediyesi olarak teknolojinin son yeniliklerini kullanma adına “Dijital Dönüşüme” hizmet edecek Başkanlık ya da Müdürlük açılmasına ve bu bölüm için istihdam 
sağlanmasına izin verilmesini arzuluyoruz.

Yazılım, kodlama, veri analizi ve yapay zekayı her alanda önceleme adına bir inovasyon merkezini hayata geçirmek için önemli bir çalışmamız var.

Geleceği bugünden takip etmek ve hizmet kalitesini dijital platformlarda arttırmak artık herkes gibi bizim için de kaçınılmaz.

İlkemiz; Beyoğlu’nu dinliyor, birlikte yönetiyoruz.

Analiz;




