
Modern sanat müzesi ve araştırma merkezi Salt Galata’yı 
ziyaret amacımız bu kez farklı. 1863’ten 2001’e kadar 
önce devlet bankası, sonra özel banka olarak hizmet veren 
Bank-ı Osmanî-i Şahane, yani Osmanlı Bankası’nın tarihine 
yolculuk yapmak için Salt Galata’nın alt katındaki Osmanlı 
Bankası Müzesi’ne gidiyoruz. 

BANKANIN KURULUŞU
Osmanlı Bankası, bir İngiliz ticaret bankası olarak Kraliçe 
Victoria’nın fermanıyla kuruluyor. İlk kurulduğunda Galata’daki 
Saint Pierre Hanı’nda hizmet veren banka, 1892’de Osmanlı 
Bankası’nın Genel Müdürlük binası olması için tasarlanan ve 
bugün müzeyi de içinde bulunduran Bankalar Caddesi’ndeki 
bugünkü adıyla Salt Galata binasına taşınıyor. Binanın tasarımı, 
İstanbul’da doğup Paris’te eğitim gören Levanten mimar 
Alexandre Vallaury tarafından çizilmiş. Binanın iki yüzü 
var; Haliç’e bakan kısmı oryantalist, Pera’ya bakan kısmıysa 
Neo-Klasik mimariyi yansıtıyor. Bir Batı yatırımıyla Osmanlı 
İmparatorluğu’nun parçası olan bankanın mimarisi de sahip 
olduğu kültürel miras gibi, Doğu ve Batı sentezini taşıyor.

Müzeyi gezmek için binaya girdiğimizde, beyaz mermerle 
yapılmış görkemli giriş holünün sağ ve sol duvarlarında 
biri Latince, diğeri Arapça olmak üzere bizi iki adet kitabe 
karşılıyor:

Extra fortunam est quidquid donatur amicis / Quas dederis 
solas semper habebis opes  (Dostlara verdiğin hiçbir şeye 
kader dokunamaz / Verdiğin her şey her zaman için servetin 
olacaktır.) 

El kâsibu habibullah. (Para kazanan Allah’ın sevgili kuludur 
- Hadis-i şerif)

DEVLET BANKASI STATÜSÜNÜ KAZANAN 
ILK BANKA OLAN OSMANLI BANKASI, SALT 
GALATA’NIN ALT KATINDA BIR MÜZE OLARAK 
IMPARATORLUĞUN FINANSAL TARIHINI VE 
KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDIYOR.

THE FIRST BANK TO ACHIEVE STATUS AS THE 
OFFICIAL STATE BANK, THE OTTOMAN BANK 
MUSEUM, ON SALT GALATA’S MAIN FLOOR, KEEPS 
ALIVE THE EMPIRE’S HISTORY AND CULTURE.

We’re going on a visit to SALT Galata, known as a 
modern art museum and research center, for a different 
reason. Let’s go on a journey back in time at the 
Ottoman Bank Museum, which operated as a state bank 
from 1863 until 2001, and then as a private bank. 

THE FOUNDATION OF THE BANK
The Ottoman Bank was founded upon orders of 
Queen Victoria to function as an English trade bank. 
Its original 1892 location was inside the Saint Pierre 
Inn in the Galata district.  Later, the bank moved to 
a newer building, Salt Galata, on Bankalar Caddesi 
(Street of Banks); this would serve as the Ottoman 
Bank headquarters and is home to the museum today. 
The building was designed by the Levantine architect 
Alexandre Vallaury, who was born in Istanbul and 
educated in Paris. The building has two façades: the 
one facing the Golden Horn has an orientalist  style, and 
the other that looks towards the Pera district, is Neo-
classical in style. The bank’s architecture is embedded 
in a synthesis of East and West, the latter a nod to its 
roots.

When we enter, to our left and right of the magnificent 
marble entrance, we’re greeted by two epigraphs in 
Latin and Arabic: 

Extra fortunam est quidquid donatur amicis / Quas 
dederis solas semper habebis opes (“What you give 
to your friends is immune to misfortune; only what 
you yourself give is always yours.”) and, El kâsibu 
habibullah. (“The one who earns money is God’s dear 
servant.” – the Book of Hadith).
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Kitabeleri geçtikten sonra karşımıza Kıbrıs’tan getirilen, üzerinde 
zeytin ağacı logosu olan Osmanlı Bankası tabelası çıkıyor. 
Rumca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dildeki bu levha, 
bankanın değerlerini sergilemek amacıyla bir yıllığına Kıbrıs’tan 
getirilmiş, eylül ayına kadar ziyaretçiler için burada kalacak. 

Kuruluş nedenlerinden biri devlete, projelerini gerçekleştirmesi 
için düşük faizli kredi ve kaynak sağlamak olan Osmanlı 
Bankası, 1881’de Düyun-u Umumiye kurulduktan sonra 
piyasaya da kredi sağlamaya başlıyor. Devletin hazinedarlığını 
da üstlenen kurum, aynı zamanda devlet bankası statüsünü 
kazanan ilk banka olma özelliğini de taşıyor.

Bankanın arşivlerinden yola çıkarak hazırlanan müze, içerdiği 
nesne ve belgelerin yanı sıra tasarımıyla da bankanın merkezi 
rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin 
az bilinen dünyasını yansıtıyor. Müzede sergilenen kuruluş 
belgeleri, şube ve personel fotoğrafları, hisse senetleri, 
bankanın basmış olduğu banknotlar, şirketlerin antetli 
kağıtları, müşteri kartları, yalnızca bir kurumun öyküsünü 
aktarmakla kalmıyor, bir dönemin yaşam temsilini de 
sunuyor. Müzenin arşiv ve konsept çalışması Edhem Eldem, 
tasarımı ise Bülent Erkmen tarafından yürütülmüş.

OSMANLI’NIN ARDINDAN
Cumhuriyetin kurulmasının ardından 1931’de Merkez 
Bankası’nın açılmasıyla beraber bütün resmî işlev ve 
sıfatlarını kaybeden Osmanlı Bankası, varlığını özel bir 
banka olarak sürdürdü. 1996’da Doğuş Grubu tarafından 
satın alınıp 2001 yılında aynı grubun bünyesindeki Garanti 
Bankası ile birleşerek 145 senelik faaliyetine son verdi. 
Bugün bankadan geriye bir imparatorluğun toplumsal, 
ekonomik ve kültürel mirasını ayakta tutan bir müze kaldı. 

Continuing past the epigraphs, we see the Ottoman 
Bank’s olive tree logo, brought from Cyprus. 
Temporarily displayed here until September, this 
piece has the bank’s motto emblazoned on it in three 
languages: Greek, English and Turkish.

The Ottoman Bank, whose primary goal was to provide 
low-interest loans and resources for the state to realize its 
projects, commenced giving public loans when the Public 
Debts (Düyun-u Umumiye) office was founded in 1881. In 
addition to operating as the state treasury, the organization 
is the first bank to have gained the title of “state bank”. 

The museum was founded based on the archive of the 
bank. The documents and paraphernalia in the museum 
tell the world the larger story of how empire bureaucracy 
operated in the late Ottoman and early Republic 
eras. Foundation documents, branch and employee 
photographs, stock certificates, currency, stationery, 
customer cards and much more don’t only tell the story 
of an institution but also represents an era. The museum’s 
archive and concept was curated by Edhem Eldem and 
designed by Bülent Erkmen. 
 

AFTER THE OTTOMANS
Upon the foundation of the Turkish Republic in 1923, the 
Ottoman Bank lost its official function in the wake of 
the establishment of the new Central Bank in 1931. The 
Doğuş Group purchased it in 1996, and it operated as 
a private bank until the 2001 merger with Garanti Bank 
(also owned by the same group), thus terminating its 
145-year-long operation. Today, the museum continues 
to serve the public through education about the empire’s 
social, economic and cultural heritage.

1. Şark Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi hisse senedi, 1924
SALT Araştırma, Osmanlı Bankası Arşivi
Stock certificate of the Turkish Company of the Central 
Pharmacy of the Orient, 1924 
SALT Research, Ottoman Bank Archive
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2. Osmanlı Anonim Buldan Terakki-i Mensucat Şirketi 
kurucu hisse senedi,1910
SALT Araştırma, Osmanlı Bankası Arşivi
Founder’s stock certificate of the Ottoman Company for 
the Progress of Textile Fabric, Buldan; 1910
SALT Research, Ottoman Bank Archive

3. Dersaadet Tramvay Şirketi hisse senedi, 1925
SALT Araştırma, Osmanlı Bankası Arşivi
Stock certificate of the Istanbul Streetcar Company, 1925
SALT Research, Ottoman Bank Archive

4. Selanik Limanı İşletme Şirket-i Osmaniyesi hisse senedi, 1905
SALT Araştırma, Osmanlı Bankası Arşivi
Stock certificate of the Ottoman Company for Salonika Port 
Administration, 1905
SALT Research, Ottoman Bank Archive
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