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GALATA TĠCARET HAN RESTORASYON PROJESĠ 

ÖZET 

Çalışma konusu olan Galata Ticaret Han, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arap Camii 

Mahallesi, Perşembe Pazarı Caddesi ve Galata Mahkemesi Sokak üzerinde yer 

almaktadır (Şekil 2.1,2.2). 

Şahıs ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Galata Ticaret Han, İstanbul I 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, 13.11.1979 gün 

ve 560 sayılı karar uyarınca tescillenmiş ve koruma gurubu II olarak belirlenmiştir. 

Yapı aynı zamanda, 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı karar ile belirlenen Kentsel Sit 

Alanı içinde bulunmaktadır. 

Galata Ticaret Han, biri 1881 yılında diğeri ise daha erken dönemde inşa edilen iki 

farklı yapının ilişkilendirilmesiyle biçimlenmiştir. Han, Fetih öncesi Ceneviz 

Kolonisi sınırları içindeki oluşumun ve 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul‟daki 

ticari ortamın Galata‟daki mimari biçimlenişe yansımasının bir örneğidir. Galata 

Ticaret Han, Tütün Rejisi 1892 yılında Alexandre Vallaury tarafından Voyvoda 

Caddesi üzerinde inşa edilen yeni binasına taşınana kadar Reji‟nin genel yönetim 

merkezi olarak kullanılması açısından da önem taşımaktadır.  

Yapı, kullanıcı istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birtakım onarımlar 

geçirmiştir. Her ne kadar zaman içinde bakımsız kalmış mekânlara sahip olsa da 

özgün işlevi olan ticaret fonksiyonunu devam ettirmiş ve mimari tasarım özellikleri 

açısından günümüze korunmuş durumda ulaşmıştır. 

Bitişik nizamlı olan kâgir yapı, Galata Mahkemesi Sokak üzerinde yer alan giriş 

kotunu tutan 1004,39 m²‟lik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Perşembe Pazarı 

Caddesi kotunda bulunan ikinci girişin sağlandığı ara kattan itibaren birinci ve ikinci 

normal katlarda kat alanı 1285 m²‟ye ulaşmaktadır. Özgün tasarımında bulunmayan 

ve dükkânları barındıran iki kat yüksekliğindeki betonarme birim ise, 1980‟lerde 

yapının avlusuna eklenmiştir.  

Tez çalışması kapsamında Galata Ticaret Han‟ın mevcut durumunun detaylı bir 

şekilde belgelenerek yapım tekniği ve malzemesi hakkında bilgi sahibi olunması, 

özgün niteliklerinin ve bu doğrultuda yapının korunmasına yönelik müdahale 

kararlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapının ilk yapımından itibaren sahip 

olduğu ticaret işlevinin yeni kullanım önerisinde de farklılaşarak sürdürülmesi tezin 

amaçlarındandır. Üretimin sanat ağırlıklı olduğu bu yeni kullanımda, ürünlerin 

paylaşımı ve satışının da yine yapı içinde gerçekleşmesi düşünülmektedir. Galata 

Ticaret Han‟da kurulması önerilen „Kent Müzesi‟, yapı ve ona bağlı olarak 

çevresinin tarihsel gelişimini yansıtacaktır. 
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GALATA TĠCARET HAN RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

The subject of this study, Galata Ticaret Han is located in İstanbul-Beyoğlu, Arap 

Camii district on the Perşembe Pazarı Street and Galata Mahkemesi Street (Şekil 2.1, 

2.2). 

Galata Ticaret Han which is a both personal and General Directorate of Foundations 

property was registered and recorded as group II historical structure by İstanbul 

Cultural and Natural Heritage Protection Committee I on 11.13.1979 and 560 verdict 

number. Also the building is within the Urban Historic Preservation Area that was 

developed by the 4720 verdict on 07.07.1993.  

Galata Ticaret Han was formed by the association of two buildings; one was built in 

1881 and the other earlier. Han is an example of the reflection of Genoese colonial 

formation before the conquer and the commercial environment of İstanbul in the 

second half of the 19th century on the architectural formation. Galata Ticaret Han 

has also hosted Tobacco Company as the general management building until 1892 

when moved to its new building constructed by Alexandre Vallaury on Voyvoda 

Street.  

The building has undergone some repairs in accordance with the users‟ demands. 

Although the building has sites that were neglected over time it maintained its 

original purpose of trade function and reached to present time while protecting its 

architectural design features. 

The masonry building which is in adjacent order was built on an area of 1004.39 m² 

at the entry level on Galata Mahkemesi Street. The second entry on the Perşembe 

Pazarı Street provides a mezzanine and the area of the first and second floor reaches 

to 1285 m². The two-story high reinforced concrete building that hosts the shops was 

not present in the original design but was added to the courtyard of the building in 

the 1980s.  

In this thesis the documentation of the current situation of Galata Ticaret Han in 

detail along with the construction techniques and building material information was 

accomplished and determination of conservational interventions whilst protecting the 

original nature and the structure itself was aimed. In the restoration project, 

maintenance of the building‟s trade functions since its use with some kind of 

differentiation was proposed. In this new use the main production is arts and sharing 

and selling the products within this building is considered. The „City Museum‟ that 

will surely reflect the historical development of the structure as well as the 

environment in which Galata Ticaret Han was established.  
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1.  GĠRĠġ 

Yüzyıllar boyunca Galata ve çevresinde gemicilik ve buna bağlı olarak ticaret 

faaliyetlerinin yoğunlaşmasına olanak sağlayan Galata Limanı, söz konusu alanda 

borsa, banka, tercüme büroları ve ticarethaneler gibi farklı türlerde yapılar inşa 

edilmesine olanak sağlamıştır. Bölgenin ticaret ağırlıklı işlevleri barındırması, 17. 

yüzyılda Galata Surları içinde kalan alanda kâgir ağırlıklı yapılaşmanın, Çelik (1996) 

oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu dönemde Fatih Bedesteni, Kurşunlu Han ve 

Yelkenciler Hanı
1
 birer ticaret merkezi görünümündedir. 18. yüzyılda yoğun yapı 

dokusu içinde, Serpuş ve Saksı Hanları gibi görece ufak kütleli hanlar inşa edilmiştir. 

18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yapılmaya başlanan ve Avrupa‟daki ticaret 

yapılarının plan ve cephe düzenlerini taşıyan St. Pierre Hanı, Kamondo Han gibi 

hanlar ise, bölgenin kentsel kimliğini belirlemiştir (Akın, 2002).  

Tez konusu olarak seçilen Galata Ticaret Han, Galata Bölgesi‟nin yukarıda sözü 

edilen kentsel gelişim sürecinin iki ayrı dönemini barındırmaktadır. 1881 tarihinde 

inşa edilerek daha erken tarihli bir ticaret yapısına eklemlenen yapı böylece mevcut 

görünümüne kavuşmuştur.  

2000‟li yılların başından itibaren sürekli bir dönüşüm içinde olan Galata 

Bölgesi‟ndeki dükkânlar el değiştirmekte, mevcut yapı stokunun kullanım amacı 

farklılaşmaktadır. Böylesine devingen bir yapıya sahip Galata‟da merkezi 

sayılabilecek bir konumda yer alan Galata Ticaret Han‟ın değişen kullanıcı istekleri 

doğrultusunda ne şekilde değerlendirilebileceği tez çalışması kapsamında ele 

alınmıştır.  

                                                 

 
1
 Fatih Bedesteni. 1480 yılında, Kurşunlu Han 1544-1550 yılları arasında, Yelkenciler Hanı ise 17. 

yüzyılda inşa edilmiştir (Arseven, 1989). 
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1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı 

Tez konusu olarak seçilmiş olan Galata Ticaret Han‟a kullanıcı istekleri 

doğrultusunda birtakım müdahalelerde bulunulmuş ve handa çeşitli bozulmalar tespit 

edilmiş olsa da yapı bütünlüğünü korumaktadır. 

Tez çalışması, hanın mekânsal bütünlüğünü kaybetmeden korunmasına ve yapının 

mimari nitelikleri göz önünde bulundurularak gelecekteki kullanımına ilişkin 

önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda, yapın detaylı bir şekilde ölçülüp günümüzdeki durumu belgelenmiş, 

yapı ve çevresinin tarihsel gelişim süreci incelenerek gerekli müdahale kararlarını 

belirleyen restorasyon projesi hazırlanmıştır.  

Yapılan çalışmayı aktaran metin bölümü toplam altı alt bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, tezin amacı belirtilmiş, içeriği ve çalışma boyunca kullanılan 

yöntem açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, tez konusu olarak seçilen yapının bulunduğu çevreyle ilgili bilgiler, 

iki ana başlık altında gruplandırılarak verilmiştir. İlk olarak, Galata Bölgesi‟nin 

tarihsel gelişimi ve geçirdiği değişimler anlatılmıştır. Diğer konu başlığı altında ise, 

yapının içinde bulunduğu kentsel doku, çevredeki diğer tarihi yapılarla ilişki 

desteklenerek irdelenmiştir.  

Üçüncü bölüm, Galata Ticaret Han ile ilgili bilgilerin aktarıldığı bölümdür. Yapının 

konumu, tarihçesi, geçirdiği değişimler, yer aldığı bölgeyle ilişkisi, eski haritalar, 

fotoğraflar ve belgelere dayandırılarak anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde yapının genel tanımı yapıldıktan sonra bugünkü durumu 1/50 

ölçekli rölöve çizimleriyle belgelenmiştir. Bu çizimlerde mekânların mimari 

özellikleri, boyutları, duvar ve döşeme malzemeleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu 

bilgilere ek olarak, yapının cephe, strüktür ve malzeme özellikleri ile mimari 

bileşenleri, yapıda gözlemlenen bozulma ve nedenleri de tariflenmiştir. 

Beşinci bölüm, Galata Ticaret Han‟a ait restitüsyon önerisinin yapıldığı bölümdür. 

Yapı ve çevresiyle ilgili harita, fotoğraf ve belgeler eşliğinde gerçekleştirilen dönem 

analizleri sonrasında, yapı üzerindeki izler ve bu izlerin arşiv belgelerindeki bilgilerle 

çakıştırılması sonucu oluşturulan restitüsyon önerisi 1/100 ölçekli çizimlerle 

desteklenmiştir. 
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Altıncı ve son bölüm, restorasyon kararları ile onarıma ilişkin müdahale önerilerini 

içermektedir. Aynı zamanda yapının yeniden kullanımıyla ilgili önerilerin de 

üretildiği bu bölümde, yeni işlev olasılıkları da değerlendirilmiştir. Tüm bu 

müdahaleler 1/50 ölçekli restorasyon çizimleriyle ifade edilmiştir.  

1.2 ÇalıĢmanın Yöntemi 

Yapının belgeleme aşaması, plan, kesit ve cephe ölçümlerine altlık oluşturacak 

krokilerin çizimi ve fotoğrafların çekimi ile başlamıştır. Ardından geleneksel 

yöntemler ve aletli rölöve teknikleri kullanılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu 

aşama sonucunda 1/200 ölçekte vaziyet planı, 1/50 ölçekte plan, kesit ve görünüşler 

hazırlanmıştır. Yapıda bulunan farklı türdeki kapı ve pencereler için 1/10 ölçekte 

detay çizimleri yapılmıştır. Yapıyı belgelemeye yönelik malzeme, bozulma ve 

kronolojik analizler de rölöve çizimleri üzerinde lejantla gösterilmiştir. 

Rölöve çalışmasıyla eşzamanlı olarak yapı ve yakın çevresiyle ilgili tarihsel 

araştırmalar da yapılmıştır. Bu amaçla İ.T.Ü. Merkez Kütüphanesi, İ.T.Ü. Mimarlık 

Fakültesi Kütüphanesi, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü, Y.T.Ü. 

Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma 

Merkezi Harita Arşivi, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Osmanlı Bankası Arşiv 

ve Araştırma Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi Kütüphanesi, İstanbul Araştırmaları 

Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Tapu Arşiv Dairesi 

Başkanlığı ve İstanbul Yenileme Alanları Koruma Kurulu‟ndaki kaynaklardan 

faydalanılmıştır. Ayrıca, internet üzerinden de yapı ve yakın çevresine ait birtakım 

görsel malzemeye (eski fotoğraf, gravür, kartpostal gibi) ve akademik çalışmaya 

ulaşılmıştır.  

Elde edilen bilgiler, 1/100 ölçekli çizimlerle desteklenen restitüsyon önerisinin 

sonrasında ise, müdahale kararları ve restorasyon projesinin hazırlanmasında 

kullanılmıştır. 
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2.  YAPININ BULUNDUĞU ÇEVRE 

Galata Ticaret Han, İstanbul‟un Beyoğlu İlçesi‟ne bağlı Galata Semti‟ndeki Arap 

Camii Mahallesi‟nde yer almaktadır (Şekil 2.1).  

 

ġekil 2.1 : İstanbul İli, Galata ve Haliç (www.googleearth.com). 

İstanbul Tarihi Yarımada‟nın kuzeyinde, Haliç‟e paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda uzanan Beyoğlu İlçesi, kuzeyde Eyüp, Kâğıthane ve Şişli, 

kuzeydoğuda Beşiktaş İlçeleri, kuzeybatı ve güneydoğuda da Haliç ile sınırlıdır 

(Şekil 2.2). 
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ġekil 2.2 : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi (www.ibb.gov.tr). 

Beyoğlu İlçesi‟ne bağlı olan Galata Semti‟ni Boğazkesen, Kemeraltı ve Refik 

Saydam Caddeleri arasında kalan üçgen alan olarak tanımlamak doğru olur. Galata 

Semti‟nde Arap Camii dışında, Emekyemez, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, 

Hacı Mimi, Müeyyetzade, Bereketzade ve Şahkulu Mahalleleri yer almaktadır.  

2.1 Galata’nın Tarihsel GeliĢimi 

2.1.1 Ġstanbul’un Fethi’nden önceki dönem 

Galata‟nın yapılaşma tarihine bakıldığında, bölgenin I. Constantinus Dönemi‟nde, 

324-337, imara açıldığı görülmekte ve bu dönemde Haliç kıyısında bir liman ile 

hemen arkasında yer alan sur duvarlarıyla çevrili bir yerleşmeyi barındırdığı 

anlaşılmaktadır (Eyice, 1969). 

Bizans Dönemi‟nde İstanbul‟un 14 bölgesinden 13. sü olan Galata‟ya 12. yüzyılın 

sonlarından itibaren Cenevizliler yerleşmeye başlamıştır (Akın, 2002). Kentin 

büyüklüğü 1303‟te çıkarılan bir fermanla belirlenmiş ve Cenevizlere sınırlarını 

korumak için sur yapma hakkı tanınmamış, sadece bir hendek kazma izni verilmiştir. 

Ancak Cenevizler, hendek boyunca yüksek sıra binalar daha sonrasında ise 14. 

yüzyılın başında şehir surlarını inşa etmişlerdir (Şekil 2.3). 
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ġekil 2.3 : 1303 Tarihi‟nde Galata‟nın sınırlarını gösteren harita (Osmanlı Bankası 

                  Arşiv ve Araştırma Merkezi).  

15. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu‟nun zayıflığından da faydalanarak Galata‟yı 

tamamen surlarla çevrili bir bölge haline getiren Galata Kolonisi, Ceneviz 

Cumhuriyeti tarafından atanan bir vali, Podesta, tarafından yönetilmiştir (Akın, 

2002). Sahilde denizle son bulan ve Galata‟yı beş bölgeye ayıran bu surlar, 15. 

yüzyıla gelindiğinde Pera yönünden gelecek saldırılara karşı Azapkapı-Şişhane-

Galata Kulesi-Tophane arasında devam ederek 2800 metre uzunluğundaki 37 

hektarlık bir alanı sınırlandırmıştır (Çelik, 1998). 
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ġekil 2.4 : E. Mamboury tarafından çizilen ve Galata‟nın kentsel gelişimini gösteren 

                  plan (Akın, 2002). 

Fetih öncesi dönemden geriye mimari olarak pek bir şey kalmamıştır. San Antonio 

Kilisesi yerine Kemankeş Mustafa Paşa Camisi, San Michele Kilisesi yerine Rüstem 

Paşa Kervansarayı, San Francesco Kilisesi yerine ise Yeni Cami yaptırılmıştır. 

Karaköy‟deki Piyasa Meydanı ve Borsa da aynı şekilde ortadan kalkmış; ancak 

bugünkü Voyvoda Caddesi üzerinde yer alan ve yol genişletme çalışmaları sırasında 

özgün cephesi yıktırılan İdare Sarayı (Palazzo del Comune)‟na ait izler, yerine 

yapılan Bereket Han üzerinde hâlâ okunabilmektedir. 

2.1.2 Fetih’ten günümüze kadarki dönem 

İstanbul‟un Fethi sırasında tarafsız kalan Cenevizler‟in Galata‟daki hakları Osmanlı 

tarafından bir anlaşmayla tanınmış ve Galata özel statüsünü korumaya devam 

etmiştir. Ancak Galata‟nın yönetimi her mart ayında değişen bir vali, Voyvoda‟ya, 

bırakılmıştır. Fetih‟ten sonra Türkler Galata‟ya yerleşmeye başlayarak özellikle Arap 

Camisi çevresinde Türk mahalleleri oluşturmuşlardır. Bu dönemde inşa edilen Galata 

Bedesteni de, Osmanlı‟nın bu bölgedeki ticaret faaliyetlerinin yoğunlaştığını 

göstermektedir.  
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18. yüzyıla kadar işlek bir ticaret limanına sahip olan Galata‟da bu dönemde iki 

önemli pazar bulunmaktadır. Bu pazarlardan biri Tophane‟de salı günleri kurulan salı 

pazarı, bir diğeri ise Perşembe Pazarı Caddesi‟nde kurulan pazardır. 19. yüzyıla 

gelindiğinde de söz konusu bölge, canlanan bir ticaret merkezi olmuştur. Ticaret 

alanı olarak şekillenmiş konumu ve liman ile olan ilişkisi, Galata‟nın işlev 

sürekliliğine sahip olmasını sağlamıştır. Galata‟da yoğunlaşan ticaret ağırlıklı 

faaliyetler, özellikle Voyvoda Caddesi ve çevresinde han, ticarethane, pasaj, depo, 

büro ve dükkânların yoğunlaşmasına yol açmıştır. Galata daha çok finans ağırlıklı bir 

bölge iken ticaret ve kültür aksı olarak gelişen Grand Rue de Pera-İstiklâl Caddesi 

dışında konut alanı görünümündeki ardındaki Pera‟da, Batılı yaşam biçiminin 

gelişimi gerçekleşmiştir. 

19. yüzyılın ikinci yarısında ardı ardına çıkan yangınlar sonrasında tahribata uğrayan 

ahşap kent dokusu yerini kâgir ve çok katlı yerleşime bırakmıştır. Tanzimat‟tan 

itibaren yenileşme çabası içinde olan İstanbul‟da yeni şehircilik hizmetleri de ilk 

olarak Galata‟da uygulanmıştır (Eyice, 1969). Özellikle 1858 yılında kurulan Altıncı 

Daire‟nin Ebniye Nizamnameleri‟nin getirdiği kuralları olabildiğince uygulayarak 

gerçekleştirdiği imar çalışmaları, Galata ve Pera‟nın yeni bir kent düzenine 

kavuşmasını hedeflemiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa başkentleri, özellikle 

de Paris örnek alınarak yeniden şekillendirilen Galata, 20. yüzyılın ortalarına kadar 

canlı bir ticaret ve finans bölgesi olarak bu yapısını ve önemini korumuştur. 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra uygulanan imar planları ve politikalar sonucunda 

kültürel, sosyal ve mimari yapısı değişen Galata‟nın kozmopolit kimliği de değişerek 

homojenleşmiştir. Günümüzde Galata, küçük imalathane, ticarethane ve depoların 

yoğun olduğu bir semt görünümündedir.  

2.2 Kentsel Doku 

Galata Bölgesi kentsel dokusundaki değişimin en yoğun yaşandığı dönem 19. yüzyıl 

olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, peş peşe çıkan yangınlar sonrası 

yapılan taş binalar kent dokusuna hâkim olmaya başlamıştır. (Akın, 2002).  



 
10 

Ceneviz Dönemi yapılarının, sur duvarları, birkaç konut ile Voyvoda‟nın oturduğu 

bina dışında artık tamamen yok olduğu bu dönemde, biri Beyoğlu‟na doğru çıkan bir 

diğeri ise Galata‟yı boylu boyunca denize paralel olarak geçen iki ana aksın açılması 

için eski Galata evleri yıkılmıştır (Amicis, 2006). 

Yukarıda da söz edildiği gibi Fetih‟ten sonra Voyvoda‟ya bırakılan kent yönetimi, 

VI. Daire‟nin kurulmasına kadar işlerliğini sürdürmüştür. Belediye dairelerinin 

örgütlenme çalışmaları ancak Tanzimat‟tan sonra başlamış ve ilk olarak 1855 yılında 

İstanbul Şehremaneti kurulmuştur. 1856 yılında kurulan İntizam-ı Şehir Komisyonu 

ise İstanbul‟un on dört belediye dairesine ayrılmasını, VI. Daire olarak adlandırılan 

Beyoğlu-Galata Bölgesi‟nin ise çalışmalara örnek olmasını tavsiye etmiştir (Ergin, 

1995).  

1857‟de kurulan VI. Daire, kendi iç tüzüğünü yazması ve belediyeye gelir elde etme 

amacıyla birtakım mali kararlar alması dışında, sınırları içinde yer alan sokakların 

tanzimi, lağım ve suyollarının tesviyesi, kâgir inşaatın yaygınlaşması gibi kentsel 

dokuyu değiştirecek birtakım uygulamalarda da bulunmuştur (Cezar, 1992). 

Sokakların tanzimi ile ilgili olarak 28 Nisan 1859‟da Sokaklara Dair Nizamname‟de 

yolların kullanımına ilişkin kurallara yer verilmiştir.  

VI. Daire‟nin uygulamaları Galata Ticaret Han‟ın yakın çevresinde de etkili 

olmuştur; 1864-1865 yılları arasında Galata Surları kaldırılmış Akın (2002), kentsel 

düzenleme çalışmaları kapsamında 1874 yılında Perşembe Pazarı Caddesi‟nin 

genişletilmesine başlanmıştır (Akın, 2002). Galata‟da 19. yüzyılın son yangını 1899 

yılında Perşembe Pazarı Caddesi‟nde çıkmış ve dokuz ahşap evin zarar görmesine 

neden olmuştur. Yangın sonrasında caddenin karşı tarafında, Galata Ticaret Han‟ın 

kuzeydoğusunda yer alan iki yapı adası ve Saksı Han‟ın güneybatısındaki yapı 

adasının değişime uğradığı gözlenmektedir (Özyurt, 2007). 

Tüm 20. yüzyıl boyunca sadece Galata Kulesi-Kürkçükapı-Azapkapı-Şişhane 

arasında kalan dörtgen ile Büyük Hendek ve Lüleci Hendek sokaklarının doğusunda 

kalan sınırlı alan hariç olmak üzere işyerleri ile dolu olan semtin, 1955-1960 yılları 

arasında uygulanan imar planları ile mimari, kültürel ve sosyal yapısı değişmiştir. Bu 

dönemde deniz ticareti önemini yitirmiş, bankacılık sektörü Levent-Maslak 

Bölgesi‟ne taşınmış, Galata‟daki finans ve ticaret sektörü varlığını korusa da 

kullanım yoğunluğu azalmıştır (İnalcık, 1993).  
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2.2.1 Çevredeki tarihi yapılar 

Galata Bölgesi‟ndeki tarihi yapılardan bazıları Galata Kulesi ve surları, 1606 yılında 

yıkılan San Antonio Kilisesi yerine inşa edilen Kemankeş Mustafa Paşa Camii, 

1544-1550 yılları arasında yıkılan San Michele Kilisesi yerine inşa edilen Rüstem 

Paşa Kervansarayı, Arap Camii, St. Pierre Kilisesi ve Hanı, Serpuş Han, Saksı Han, 

Osmanlı Bankası, Kurşunlu Han, Yelkenciler Hanı, Boton Han, Kamondo Han ve 

Bereketzade Han‟dır. Bunlardan Galata Surları, Arap Camii ve St. Pierre Hanı, 

Galata Ticaret Han‟ın kullanım biçimi ve vaziyet planı ölçeğindeki tarihsel 

gelişimine referans verir niteliktedir. 

Kademeli olarak sınırlarını genişleten Cenevizler‟in 1349 yılında ulaştıkları alan yine 

bu dönemde inşa ettikleri Galata Kulesi, Ceneviz kaynaklarında İsa Kulesi olarak 

adlandırılmaktadır. Kulenin yapımı sırasında surlar tamamlanarak etraflarındaki 

hendek de genişletilmiştir (Eyice, 1969). Yanıkkapı Sokak‟ın üst kesiminde 

Haripkapı‟dan yaklaşık 20m ileride, diğer bir sur duvarından kalan kısımlar, Galata 

Kulesi‟nden Arap Camii‟ne doğru yönelen ikinci bir çevre duvarına ait gibi 

görünmektedir. Arap Camii‟nin avlusu bu iki duvarın birleşme noktasında yer 

almaktadır. Kulekapı‟dan başlayan duvar ise St. Pierre Kilisesi‟ni izleyip, Galata 

Kulesi ve Perşembe Pazarı Caddesi boyunca giderek Yanıkkapı‟da son bulmaktadır. 

Arap Camii‟nin kuzeydoğusunda, Galata Ticaret Han‟ın kuzeyinde yer alan bir 

kenarı yuvarlak, diğer üç kenarı ise dik olan kule Akın (2002), dikkat çekicidir (Şekil 

2.5). Han‟ın yer aldığı parselin, mevcut sur duvar kalıntıları gözönünde 

bulundurularak şekillendiği düşünülmektedir.  

 

 

 

ġekil 2.5 : 1881 yılı öncesi, Galata Kulesi‟nden görünüm (Osmanlı Bankası Arşiv ve  

                  Araştırma Merkezi). 

 

Galata Ticaret Han-1881 öncesi     Arap Camii                       Kule 

 



 
12 

Galata Ticaret Han‟ın kuzeybatısında yer alan Arap Camii, bir Bizans kilisesinden 

camiye çevrilmiştir. 14. yüzyıl başında San Paolo adına yapılmış olan Latin 

kilisesine daha sonra San Domenico adı verilmiş ve kilise San Paolo ve San 

Domenico olarak çift adlı kalmıştır (Palazzo, 1946). Endülüs Müslüman Arapları 

Fetih‟ten sonra camiye çevrilen bu yapının yanına yerleştirildiklerinden, bu ibadet 

yeri Arap Camii adı ile tanınmıştır (Eyice, 1969). Galata Mahkemesi Sokak‟a açılan, 

kare kesitli minarenin altında yer alan gotik kemerli dehlizden avluya geçilmektedir. 

Avlunun Galata Mahkemesi Sokak‟ı dik olarak kesen duvarı, yukarıda da belirtildiği 

gibi iki sur duvarının birleşiminde yer almaktadır. 

Galata Kulesi Sokak ile Eski Banka Sokak‟ın köşesinde yer alan St. Pierre Hanı 18. 

Yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının Galata Kulesi Sokak ve Eski Banka Sokak‟ına 

bakan iki cephesi dışında üçüncü bir cephesi Galata Surları‟na dayanmaktadır. 

1863‟te kurulan Osmanlı Bankası‟nın çalışmaya bu binada başlamasıyla birlikte, 

handa bazı değişiklikler yapılmıştır. Banka, 1892‟de Voyvoda Caddesi üzerinde 

Alexandre Vallaury tarafından yapılan yeni binasına taşınana kadar burada kalmıştır. 

Sonraki yıllarda önemli bir iş hanı haline gelen yapıda, birçok avukat, tüccar ve 

mimar yazıhane açmıştır. Oda oda kiraya verilmesinden sonra handa 37 yılda 23 

mimar büro açmıştır. Günümüzde üretim işlevine sahip küçük işyerlerini barındıran 

hanın ancak yüzde otuz kadarı kullanılmaktadır (Kuruyazıcı, 2000). Bir 18. yüzyıl 

hanı olan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büro yapısı görünümüne kavuşan 

St. Pierre Hanı, içerdiği fonksiyon farklılaşmasıyla Galata Ticaret Han ile benzer 

niteliklere sahiptir. 1883-1913 yılları arasına ait Doğu Ticaret Yıllıkları 

incelendiğinde, Galata Ticaret Han‟ın zemin katında depo, küçük üretim ve satış 

ofisleri bulunurken, üst katlarda avukat ve tüccarların yoğun olduğu yazıhanelerin 

yer aldığı görünmektedir. 
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3.  GALATA TĠCARET HAN 

3.1 Konumu 

Galata Ticaret Han Beyoğlu İlçesi, Arap Cami Mahallesi, Perşembe Pazarı Caddesi 

ile Galata Mahkemesi Sokak üzerinde, 260 pafta, 1472 ada ve 67 parselde yer 

almaktadır. Kuzeydoğu cephesi bitişik nizamda olan yapının bulunduğu yapı adası, 

güneydoğuda Perşembe Pazarı Caddesi, güneybatıda Galata Mahkemesi Sokak, 

kuzeybatıda Kutu Çıkmazı ile sınırlanmıştır. Yapının, Tersane Caddesi‟ni, caddeye 

paralel olarak uzanan Voyvoda Caddesi‟ne bağlayan Perşembe Pazarı Caddesi 12 

numara ve Perşembe Pazarı Caddesi‟ni güneybatı yönünden dik olarak kesen Galata 

Mahkemesi Sokak 4 numaradan olmak üzere iki girişi bulunmaktadır (Şekil C.1).  

3.2 Tarihsel GeliĢimi 

Galata Ticaret Han, önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, biri 1881‟de, bir diğeri ise 

19. yüzyıl başında inşa edilen iki yapıdan oluşmaktadır. Perşembe Pazarı Caddesi‟ne 

açılan giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede, Arap ve Latin harfleri ile yazılmış 

Tidjaret Han yazısı ile yapım yılı olan 1881 yılı net bir şekilde okunmaktadır (Şekil 

3.1). 

 

ġekil 3.1 : Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan giriş kapısı ve üzerindeki kitabe. 

Yapının tapu kayıtlarında, Galata Ticaret Han‟ın Ayasofya-i Kebir Vakfı‟ndan 

idareli olduğu okunmuş; ancak incelenen Ayasofya Vakfiyesi‟nde yapıya referans 
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oluşturabilecek herhangi bir bilgiye ulaşılamadığından, vakfiyede listelenmiş 

akarlardan hangisinin Galata Ticaret Han‟a ait olduğu anlaşılamamıştır. Eldeki en 

eski tarihli belge olan 1858-1860 yıllarına tarihlenen d‟Ostoya Haritası‟ndan hanın 

daha erken tarihli olduğu düşünülen, Galata Mahkemesi Sokak‟a cepheli bölümü 

rahatlıkla okunmaktadır. 1881 tarihli yapının yerinde ise, Perşembe Pazarı Caddesi 

cephesi aynı genişlikte olan; ancak güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda, erken tarihli 

yapıyla aynı hizada biten bir kütle olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.2, 3.3). 

 

ġekil 3.2 : 1858-1860 tarihli d‟Ostoya Haritası (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                                 Merkezi) 

 

 

 

ġekil 3.3 : 19. yüzyılın ilk yarısında Galata‟yı gösteren fotoğraf (Alman Arkeoloji 

                                 Enstitüsü). 

1881 yılı öncesine tarihlenen yapı. 

1881 yılında inşa edilen bölümün yerindeki yapı. 

Arap Camii    Galata Ticaret Han’ın bulunduğu yapı adası 

                        (1881’de inĢa edilen yapı yokken) 

 



15 

 

1876 yılına tarihlenen anonim haritadan parselasyon düzeninin bozulmadığı ve 

kuzeybatı yönünde yer alan Galata Mahkemesi Sokak‟a cepheli iki yapının aynen 

korunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.4, 3.5). 

 

ġekil 3.4 : 1876 tarihli anonim harita (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                                 Merkezi). 

 

 

  

ġekil 3.5 : 19. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Galata (Alman Arkeoloji Enstitüsü). 

1881-1891 yıllarına tarihlenen Huber Haritası‟nda ise, tüm yapı adasının Tidjaret 

Han olarak işaretlenmesi ve yapının sadece Perşembe Pazarı Caddesi üzerinden 

Galata Ticaret Han‟ın bulunduğu yapı adası. 

Arap Camii         Galata Ticaret Han’ın bulunduğu yapı adası 

                             (1881’de inĢa edilen yapı yokken) 
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numaralandırılmış olması, inşaatın, 1876-1881 yılları arasında gerçekleştiğini 

düşündürmektedir (Şekil 3.6).  

 

ġekil 3.6 : 1881-1891 tarihli Huber Haritası (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                                 Merkezi). 

Galata Ticaret Han. 
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1905 tarihli Goad Haritası incelendiğinde, Galata Ticaret Han‟ın rölöve çizimlerinde 

A26a-wc ile A29b-depo olarak gösterilen mekânlar ile 215-depo mekânında yer alan 

çatı ışıklığının sonradan yapıldığı okunmaktadır (Şekil 3.7, 3.8, C.3, C.5,).  

 

ġekil 3.7 : 1905 tarihli Goad Haritası (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                                 Merkezi, No:26). 

 

 

 

ġekil 3.8 : 20. yüzyıl başında Galata‟yı gösteren fotoğraf (Alman Arkeoloji 

                                 Enstitüsü). 

1881 yılı öncesine tarihlenen yapı. 

1881 yılında inĢa edilen bölüm. 

  Arap Camii       Galata Ticaret Han 
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1913 tarihli Alman Mavisi Haritası‟nda yapıya dair çok kapsamlı bir bilgi olmasa da, 

Perşembe Pazarı Caddesi ve Galata Mahkemesi Sokak cephe biçimlenişi ile iki farklı 

yapının varlığı okunabilmektedir (Şekil 3.9). 

 

ġekil 3.9 : 1913 tarihli Alman Mavisi Haritası (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                                 Merkezi, H9). 

1883-1913 yılları arasında Galata Ticaret Han‟ın kayıtlarının bulunduğu Doğu 

Ticaret Yıllıkları‟ndan, önceki bölümlerde de söz edildiği gibi yapının zemin 

katındaki mekânların matbaa, ticarethane ve depo, üst katlardakilerin ise büro olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır (Şekil A.1-A.3). Aynı yıllıklardan, 1885 yılından 1909 

yılına kadar Le Moniteur Oriental gazetesinin, Galata Ticaret Han 33-42 numaralı 

odalarda yer aldığı okunmaktadır. 1909 tarihli yıllıktan itibaren yapının zemin kat 

kullanımına da yer verildiği ve tüm katın Tütün Rejisi‟nin satış ofislerini barındırdığı 

görünmektedir. Tütün Rejisi‟nin yönetim birimi ise, 1892 yılında Voyvoda Caddesi 

üzerinde biri Osmanlı Bankası için inşa edilen ikiz binalardaki yeni merkezine 

taşınmıştır (Şekil 3.10). 

 



19 

 

 

ġekil 3.10 : Alexandre Vallaury tarafından çizilmiş, o dönemde Tütün Rejisi‟nin 

                                   yerini Galata Ticaret Han olarak gösteren 1890 tarihli plan (Osmanlı 

                                   Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi). 

Yapının 20. yüzyıldaki mekân biçimlenişi, 1932 yılında tutulmuş Müsakkafat Vergisi 

kayıtlarındaki bilgilerle netlik kazanmaktadır. Söz konusu kayıtlar yapının 

bulunduğu sokak ve kapı numarası üzerinden tutulmuş olduğundan Galata Ticaret 

Han ile ilgili toplam dört kayıt bulunmaktadır. Bunlardan ikisi, Perşembe Pazarı 

Caddesi 24 ve 26 numaralar, diğer ikisi ise Galata Mahkemesi Sokak 2 ve 6 

numaralar için düzenlenmiştir (Şekil B.1-B.4).  

Söz konusu kayıtlar incelendiğinde, rölöve çizimlerinde zemin katta Z14-25 ile 

kodlanmış mekânlar ile ara katta A14-25, birinci katta 115, ikinci katta ise 213 

mekânlarını barındıran betonarme birimin yapıya sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. 

Yine A26a, A29b ile tüm bodrum katların yapıya ilave olduğu görünmektedir. 
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Yapının çevresiyle ilişkisinin yaklaşık son altmış yıllık süre içindeki gelişiminin 

okunduğu hava fotoğraflarına bakıldığında, bu süre içinde vaziyet planı ölçeğinde 

herhangi bir değişim gözlenmemektedir (Şekil 3.11-3.13). 

 

 

ġekil 3.11 : 1946 tarihli hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr). 

 

 

ġekil 3.12 : 1962 tarihli hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr). 

Galata Ticaret Han 

Galata Ticaret Han 
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ġekil 3.13 : 1982 tarihli hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr). 

Galata Ticaret Han 
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3.3 Arsaya YerleĢimi ve Çevreyle ĠliĢkisi 

Galata Ticaret Han, tümü bugüne ulaşabilmiş mekânları, kütlesi ve cephe 

biçimlenişiyle içinde bulunduğu yapı adasının sınırlarını belirleyici ve ona hâkim bir 

karakter taşımaktadır. 

Plan düzlemindeki L biçimleniş, Galata Ticaret Han‟ın farklı dönemlerde inşa edilen 

iki yapının eklemlenmesinden ve mevcut yapı stoku arasına yerleşmesinden 

kaynaklanmaktadır (Şekil 3.14). 

 

 

ġekil 3.14 : 2009 tarihli hava fotoğrafı (www.googleearth.com). 

Perşembe Pazarı Caddesi‟ne bakan dar cephesi; Galata Ticaret Han‟ın dıştan oldukça 

küçük bir yapı gibi algılanmasına yol açmaktadır. Farklı kotlara oturan kütlelerle 

güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda genişleyerek uzanan yapının kapladığı alanın 

büyüklüğü, ancak iç mekândan ve vaziyet planından okunabilmektedir (Şekil C.1). 

Galata Mahkemesi Sokak‟tan bakıldığında ise, iki farklı dönemi yansıtan cephe 

biçimlenişi, hanın bu sokaktan birbirinden bağımsız iki yapı olarak algılanmasına 

neden olmaktadır. Yapıların plan düzeyinde her kotta bağlantılı olduğu, yine iç 

mekânda anlaşılmaktadır. 

 

Galata Ticaret Han 
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4.  YAPININ GENEL TANIMI 

Galata Ticaret Han zemin üzeri bir ara kat ile iki normal kattan oluşmaktadır. İki ayrı 

girişi bulunan yapının Galata Mahkemesi Sokak üzerindeki, rölöve çizimlerinde 

±0.00 m olarak ifade edilen zemin kat kotu ile, 1881‟de inşa edilmiş bölümde 

bulunan ve Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan giriş kapısı ise, ara katla aynı 

hizadadır.  

4.1 Plan Özellikleri 

4.1.1 Zemin kat planı 

Yapının zemin katta sokak kotuyla ilişkisi Galata Mahkemesi Sokak üzerinde yer 

alan ve devamındaki volta döşemeli Z05-giriş mekânıyla Z24-avlu mekânına 

bağlanan giriş kapısıyla sağlanmaktadır (Şekil 4.1, C.2). 

 

ġekil 4.1 : Galata Mahkemesi Sokak‟a açılan giriş kapısının sokaktan görünümü. 

Yapının aynı sokağa cephe veren Z01, Z02, Z03, Z04 ve Z06 mekânları ise, 

doğrudan Galata Mahkemesi Sokak‟a açılmaktadır.  
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Zemin katta, dörtgen planlı avlu etrafında sıralanmış toplam yirmi dört mekân 

bulunmaktadır. 1980‟lerde yapıya eklenen ve Z14-Z23 arasındaki mekânları 

barındıran betonarme birim, zemin katın özgün plan biçimlenişini bozarak avlulu 

düzenin algılanmasını güçleştirmektedir (Şekil 4.2). 

 

ġekil 4.2 : Yapıya sonradan eklenen betonarme birimin avludan görünümü. 

Zemin kattan ara kata ulaşım, Z05-giriş mekânına bağlanan ve yapının tüm katları 

boyunca devam edip çatı kotunda sonlanan merdiven ile Z15-depo mekânının 

kuzeyinde yer alan on üç basamaklı taş basamaklı merdiven ile sağlanmaktadır. 

4.1.1.1 Z01 mekânı-ticarethane  

Yapının 1881 tarihinden önce inşa edildiği düşünülen ve 209,50 m² üzerine oturan 

bölümündeki simetrik iki mekândan biri olan Z01 mekânına Galata Mahkemesi 

Sokak‟tan ulaşılmaktadır (Şekil 4.3). 
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ġekil 4.3 : Z01 mekânının Galata Mahkemesi Sokak‟a bakan güneybatı duvarı. 

Toptan ticaret işlevine sahip mekânın toplam kullanım alanı 75,76 m² olup, döşeme 

kotu, hanın 0.00 kotu olarak belirlenen Galata Mahkemesi Sokak‟a açılan giriş kapısı 

önündeki zemine göre +0.14 m‟dir. Kuzeydoğu ile güneydoğu duvarlarının birleştiği 

bölümde yer alan betonarme merdivenle, yapıya sonradan eklenmiş olan ve depo 

olarak kullanılan bodrum kata ulaşılmaktadır.
2
 Merdivenin hemen yanında, 

kuzeydoğu duvarı üzerinde 42x130 cm boyutlarında bir niş bulunmaktadır (Şekil 

4.4). 

                                                 

 
2
 Rölöve çalışmaları sırasında girilemeyen bodrum kat sınırı noktalı çizgi olarak rölöve çizimlerinde 

gösterilmiştir. 
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ġekil 4.4 : Bodrum kata inen merdivenler ve kuzeydoğu duvarındaki niş. 

Yine kuzeydoğu duvarının kuzeybatı duvarıyla birleştiği bölümde, yer alan 41x127 

cm boyutlarındaki ikinci nişin, yapının ilk yapımında kuzeydoğu yönüne açılan bir 

geçişe ait olabileceği düşünülmektedir. Aynı bölümde alçıpan düşey bölücü 

elemanlarla oluşturulmuş 2,75x3,18 m boyutlarındaki ofis kısmı, söz konusu nişi 

içine alacak şekilde düzenlenmiştir (Şekil 4.5). 

 

ġekil 4.5 : Ofis bölümünün içinden okunan kuzeydoğu duvarındaki diğer niş. 
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Mekânın sonradan betonarme döşeme olarak değiştirilmiş olan üst örtüsüne yer yer 

asma tavan uygulanmıştır. Asma tavan uygulanmamış bölümde 23x47 cm 

boyutlarındaki betonarme kiriş görünmektedir. Tavan yüksekliği, asma tavan 

uygulanmayan bölümlerde 3,08 m, uygulanan bölümlerde ise 2,58 m olarak 

ölçülmüştür (Şekil 4.6). 

 

ġekil 4.6 : Z01 mekânının tavanının görünümü. 

Günümüzde ticarethane olarak kullanılan mekânın zemini de betonarme döşeme olup 

üzeri 30x30 cm boyutlarındaki porselen karoyla döşenmiştir. Ticarethanedeki 

depolama amaçlı kullanılan metal raflar, aynı zamanda bölücü nitelik de 

taşımaktadır. 

4.1.1.2 Z02 mekânı-ticarethane 

Z01 mekânının simetriği olan ve toptan ticaret işlevine sahip Z02 mekânına Galata 

Mahkemesi Sokak‟tan ulaşılmaktadır. Mekânın toplam kullanım alanı 78,95 m² olup 

zemin kotu +0.14 m‟dir. 



28 

 

Z01 mekânıyla ortak güneydoğu duvarında bulunan ve ahşap bölücü elemanla 

ayrılarak zemin kotu 15 cm yükseltilmiş bir platform üzerine yerleştirilmiş metal 

konstrüksiyonlu merdivenle ara kat hizasına denk gelen A02 mekânına çıkılmaktadır. 

Aynı hizadaki bir diğer merdivenle ise, yapıya sonradan eklenen ve depo olarak 

kullanılan bodrum kata inilmektedir.
3
 

Mekânın kuzeydoğu bölümü, tuğla dolgu duvarla bölünüp ofis kullanımına ayrılmış 

ve 5,16x3,43 m büyüklüğündeki bölümün zemini 54,5 cm yükseltilmiştir (Şekil 4.7). 

 

ġekil 4.7 : Mekânın kuzeydoğu köşesindeki ofis bölümünün görünümü. 

Duvarın devamı ise tuvalet ekiyle kapatılmıştır. Güneydoğu duvarının kuzeydoğu 

duvarıyla birleştiği bölümde özgün açıklık sınırı korunarak sonradan eklenen Z16 ve 

sonrasında Z15-depo mekânlarına geçiş sağlanmıştır (Şekil 4.8). 

                                                 

 
3
 Rölöve çalışmaları sırasında girilemeyen bodrum kat sınırı, rölöve çizimlerinde noktalı çizgi olarak 

gösterilmiştir. 
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ġekil 4.8 : Kuzeydoğu duvarındaki geçişten Z16 mekânına bakış. 

Kuzeybatı duvarı üzerinde, duvarın ofis bölümü olarak ayrılan kısmında kalan 

bölümünde, 33,5x91,5 cm boyutlarında bir niş bulunmaktadır (Şekil 4.9). 

  

ġekil 4.9 : Kuzeybatı duvarı üzerindeki niş. 



30 

 

Betonarme olarak yeniden yapılan üst örtüye bakıldığında, güneybatı duvarından 

kuzeydoğu duvarına doğru sırasıyla 23x46,5 cm, 23x47 cm, 23x47 cm ve 23,5x46,5 

cm boyutlarında dört adet betonarme kiriş görünmektedir. Tavan yüksekliği 3,09 m 

olarak ölçülen mekânın zemini de, üzeri 30x30 boyutlarındaki seramik karolarla 

kaplanmış betonarme döşemedir. Ticarethanenin tüm duvarlarında depolama amaçlı 

kullanılan metal raflar bulunmaktadır.  

4.1.1.3 Z03 mekânı-ticarethane 

Yapının 1881 yılında inşa edilen bölümünde bulunan ve Galata Mahkemesi 

Sokak‟tan ulaşılan Z03 mekânında toptan ticaret yapılmaktadır. 43 m²‟lik bir alanı 

kaplayan mekânın döşeme kotu +0.15 m‟dir (Şekil 4.10).  

 

ġekil 4.10 : Z03 mekânının güneybatı duvarına bakış. 

Kuzeydoğu bölümünde ofis olarak kullanılan alüminyum doğrama ile ayrılmış 

bölümün hemen yanında yer alan ve yapıya sonradan eklenen metal konstrüksiyonlu 

merdivenle, ara katta bulunan A03 mekânına ulaşılmaktadır (Şekil 4.11).  



31 

 

 

ġekil 4.11 : A03 mekânına çıkan merdiven. 

Kuzeydoğu duvarı üzerinde, ara kattaki iki adet pencere açıklığının hizasında 24x120 

cm boyutlarında bir niş ile merdivenin yaslandığı bölümde, avludaki betonarme 

birimin inşasından sonra kapatılmış bir pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil 4.12).  

 

ġekil 4.12 : Kuzeydoğu duvarında bulunan nişe bakış. 

Döşeme sistemi ahşap olan mekânın döşeme kalınlığı 16 cm, döşeme kiriş yüksekliği 

ise 14 cm‟dir. Mekânın tavan yüksekliği 3,54 m olarak ölçülmüştür. 
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4.1.1.4 Z04 mekânı-atölye 

Z04-atölye mekânının güneybatı duvarı Galata Mahkemesi Sokak‟a cephelidir (Şekil 

4.13). 

 

ġekil 4.13 : Galata Mahkemesi Sokak‟tan Z04 güneydoğu duvarına bakış. 

Mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan 125x248 cm boyutlarındaki özgün demir 

katlanır kapı, Z05-giriş bölümüne açılmakta olup günümüzde kullanılmamaktadır.  

Kuzeydoğu bölümünde alüminyum doğrama ile zemin kotundan 75 cm yükseltilerek 

ayrılmış bölüm ofis olarak kullanılmaktadır. Bölücü eleman, mekânı güneybatı-

kuzeydoğu yönünde geçen 5x14 cm boyutlarındaki I profile yaslanmıştır (Şekil 

4.14). 
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ġekil 4.14 : Kuzeydoğu bölümde yer alan ofis mekânı. 

Bu duvar üzerinde bulunan ara kat pencere hizasında bulunan 32x121cm 

boyutlarındaki niş özgün pencere açıklığı olup, avluya eklenen betonarme birimin 

inşasından sonra kapatılmıştır. Aynı nişin simetriğinde ikinci bir açıklığın izine 

rastlanması beklenmekle birlikte, burada yer alan raflar, duvarın yeteri kadar 

gözlemlenmesini engellemektedir (Şekil 4.15).  

 

ġekil 4.15 : Kuzeydoğu duvarına bakış. 
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Toplam 41,85 m²‟lik alana oturan ve zemin kotu +0.14 m olan mekânın tavanı mdf 

plaka ile kaplanmıştır. Kat yüksekliği 3,45 m olarak ölçülen mekânın zemini karo 

mozaik döşelidir.  

4.1.1.5 Z05 mekânı-giriĢ 

Galata Mahkemesi Sokak‟tan hana giriş kapısının yer aldığı Z05-giriş mekânı 22 

m²‟lik taban alanına sahiptir. 

237x375 cm boyutlarında basık kemerli açıklıkta yer alan çift kanatlı özgün demir 

giriş kapısı, zeminden 308 cm yukarıda, kapının her iki yanındaki dekoratif gömme 

sütun başlıkları üst kotundan geçen 7x3 cm boyutlarındaki demir profile 

oturmaktadır. Bu kottan kemerin en üst kotuna kadar olan bölüm, demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır (Şekil 4.16). 

 

ġekil 4.16 : Galata Mahkemesi Sokak‟tan Z05 mekânına bakış. 

Volta tavan yüksekliği zeminin eğimli olması sebebiyle 360 ile 348 cm arasında 

değişmektedir. Zemini şapla örtülmüş mekâna Z04 ve Z06 mekânlarından açılan, 

sırasıyla 125x225 ve 125,5x225 cm boyutlarındaki özgün demir katlanır kapılar 

günümüzde kullanılmamaktadır (Şekil 4.17). 
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ġekil 4.17 : Z06 mekânına açılan demir kapı. 

Hemen girişte, mekânın bütünlüğünü bozan ve sonradan eklenen büfe birimi 

bulunmaktadır. Giriş mekânın sonunda ise, hanın kuzeybatı duvarına dayanan ve çatı 

kotuna kadar ulaşan merdivenkovası yer almaktadır.  

4.1.1.6 Z06 mekânı-ticarethane 

Hanın güneybatı ve kuzeybatı duvarlarının birleştiği köşede yer alan Z06 mekânına 

Galata Mahkemesi Sokak‟a bakan üç açıklıklı güneybatı cephesinden ulaşılmaktadır. 

Toplam 47,38 m²‟lik bir alan üzerine oturan mekânın zemin kotu +0.15 m‟dir (Şekil 

4.18).  
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ġekil 4.18 : Z06 mekânın Galata Mahkemesi Sokak‟a bakan güneybatı duvarı. 

Kutu Çıkmazı üzerinde görünen ve Z06 mekânının kuzeybatı duvarına denk gelen 

bölümdeki pencere, mekânın iç duvarlarını çepeçevre dönen plastik kaplama plakası 

ile kapatılmıştır. Güneydoğu duvarındaki özgün demir katlanır kapı ise 

kullanılmamaktadır. Asma tavan uygulanmış üst örtüye bakıldığında, güneybatı-

kuzeydoğu yönünde iki adet 5x14 cm boyutlarında I profil kiriş bulunmaktadır, 

zemin ise 30x30 cm boyutlarındaki porselen karo ile kaplanmıştır (Şekil 4.19). 

 

ġekil 4.19 : I profil kiriş görünümü. 
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Kuzeydoğu duvarında yapılan müdahaleyle, Z25-merdiven altı mekânı da 

ticarethaneye eklenerek bu bölüm ofis, mutfak ve tuvalet kullanımına ayrılmıştır 

(Şekil 4.20).  

 

ġekil 4.20 : Kuzeydoğu duvarı; Z25 mekânına açılan geçiş. 

Kutu Çıkmazı üzerinde görünen ve Z06 mekânının kuzeybatı duvarındaki pencere 

mekânın iç duvarlarını çepeçevre dönen plastik kaplama plakası ile kapatılmıştır. 

Güneydoğu duvarındaki özgün demir katlanır kapı ise kullanılmamaktadır. 

4.1.1.7 Z07 mekânı-atölye 

Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ve 36 m²‟lik alana oturan Z07 

mekânına, güneydoğu duvarı üzerinde bulunan ve Z24-avlu mekânına açılan 

148x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıdan ulaşılmaktadır. Aynı duvar 

üzerindeki 126x198 cm boyutlarındaki ahşap pencere de avluya açılmaktadır. Giriş 

bölümünün üstü, metal elemanlarla oluşturulmuş +2.38 m kotunda başlayan tavan 

seviyesine kadar depo olarak düzenlenmiştir (Şekil 4.21). 
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ġekil 4.21 : Giriş kapısı ve depo olarak kullanılan bölümün alttan görünüşü. 

Vida ve somun üretimi yapılan atölyenin kuzeydoğu köşesinde ahşap bölücü 

elemanlarla 1,79x2,38 m boyutlarında ofis bölümü oluşturulmuştur. Mekânın 

kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan 105x194 cm ve 106x195 cm boyutlarındaki iki 

adet pencere ise Kutu Çıkmazı‟na bakmaktadır (Şekil 4.22). 

 

ġekil 4.22 : Kuzeybatı duvarı. 
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Zemini şap kaplı olan atölyenin üst döşemesi betonarme olarak değiştirilmiş ve 

döşeme alt kotuna mekânı kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçen iki adet 5x14 cm 

boyutlarında I profil kiriş yerleştirilmiştir. Bir bölümünün üzeri ahşapla kaplanmış 

betonarme döşemenin duvarla birleşim yerinde, 6x14 cm boyutlarındaki özgün ahşap 

kirişlerin izine rastlanmıştır (Şekil 4.23). 

 

ġekil 4.23 : Betonarme döşeme ve I profil kirişlerin görünümü. 

4.1.1.8 Z08 mekânı-depo 

Z07 mekânının kuzeydoğu duvarına bitişik olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde 

uzanan Z08-depo mekânı 30 m²‟lik taban alanına sahiptir. Z04-atölye mekânının 

deposu olarak kullanılan mekâna, avluya açılan 150x225 cm boyutlarında katlanır 

demir kapıdan girilmektedir (Şekil 4.24). 
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ġekil 4.24 : Giriş kapısı. 

Kuzeydoğu köşesinde 1,47x1,96 m büyüklüğünde zeminden 35 cm yükseltilmiş 

bölüm tuğla duvarla çevrilerek wc olarak düzenlenmiştir. Giriş kapısından 2,85 m 

ötede başlayan ve güneybatı duvarı boyunca uzanan alüminyum bölücü elemanlarla 

oluşturulmuş ve zeminden 100 cm yükseltilmiş platform, ofis olarak 

kullanılmaktadır. Kutu Çıkmazı‟na cepheli kuzeybatı duvarı üzerinde 105x194 cm ve 

105x151 cm boyutlarında iki pencere bulunmaktadır. Giriş bölümünde görünen 

özgün taş kaplama mekânın geri kalanında şapla örtülmüştür, tavan betonarme 

döşeme üzeri sıvayla bitirilmiştir (Şekil 4.25). 
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ġekil 4.25 : Özgün taş kaplama. 

4.1.1.9 Z09 mekânı-depo 

Z08 mekânının kuzeydoğu duvarına bitişik olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde 

uzanan Z09 mekânı, Z10-ticarethane mekânının deposu olarak kullanılmaktadır. 40 

m²‟lik taban alanına sahip depoya, Z10 mekânına komşu güneydoğu duvarında 

bulunan açıklıktan girilmektedir (Şekil 4.26).  

 

ġekil 4.26 : Güneydoğu duvarındaki geçiş. 



42 

 

Aynı duvara yaslanan 18 basamaklı merdivenle ise ara kattaki A09 mekânına 

çıkılmaktadır (Şekil 4.27).  

 

ġekil 4.27 : Ara kata çıkan merdiven. 

 

Güneydoğu duvarındaki benzer bir geçiş izine Z08 mekânına komşu güneybatı 

duvarında da rastlanmıştır. Mekânın Kutu Çıkmazı‟na cepheli kuzeybatı duvarı 

üzerinde yer alan üç pencereden ortadaki kapatılmıştır. Diğer iki pencerenin 

boyutları 106x150 cm ve 107x151 cm olarak ölçülmüştür. Zemindeki özgün taş 

kaplama yer yer şapla kaplanmış, şap dökülmeyen yerdeki malzeme ise oldukça 

bozulmuştur. Taşların büyüklükleri tespit edilemediğinden, rölöve çizimlerinde 

sadece malzeme farklılığı ifade edilmiştir. 

4.1.1.10 Z10 mekânı-ticarethane 

Güneybatı duvarında bulunan 150x225 cm boyutlarındaki avluya açılan kapıdan 

girilen Z10 mekânı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Aynı duvar 

üzerinde, avluya açılan 125x198 cm boyutlarında bir de pencere bulunmaktadır.  
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ġekil 4.28 : Avluya açılan giriş kapısı. 

Toptan cıvata satışı yapılan bir ticarethane olarak kullanılan mekân, aynı zamanda 

Z09 ile ara katta bulunan A08-A12 mekânlarıyla ilişkilendirilmiştir. Avluya açılan 

pencerenin önünde ahşap bölücü elemanlarla oluşturulmuş ve zeminden 75 cm 

yükseltilmiş platform, ofis olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.29). Zemini karo mozaik 

kaplı mekânın tavanı mdf kaplama tahtası ile bitirilmiştir. 

 

ġekil 4.29 : Ofis bölümü. 
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4.1.1.11 Z11 mekânı-ticarethane 

Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Z11 mekânına, güneybatı duvarında bulunan 

151x225 cm boyutlarındaki avluya açılan kapıdan girilmektedir (Şekil 4.30).  

 

ġekil 4.30 : Giriş kapısının görünümü. 

Toptan rulman satışı yapılan ticarethanenin yine güneybatı duvarı üzerinde 123x198 

cm boyutlarında avluya açılan bir pencere bulunmaktadır. Giriş kapısı ile pencere 

arasındaki duvara saplanan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 

alüminyum bölücü eleman mekânı ikiye ayırmaktadır (Şekil 4.31).  

 

ġekil 4.31 : Alüminyum bölücü eleman. 
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Pencere gerisinde kalan bölümün zemin kotu depo olarak kullanılırken, zeminden 

150 cm yükseltilerek elde edilen mekân ofis olarak düzenlenmiştir. Kuzeydoğu 

duvarında yer alan kırıklık, düşeyde aynı hizada tüm katlarda devam etmektedir. 

Depo bölümünün zemininde özgün taş kaplama korunmuş; ancak giriş kapısı 

gerisindeki bölüm 50x50 cm seramik karoyla kaplanmıştır (Şekil 4.32). 

 

ġekil 4.32 : Depo olarak kullanılan bölüm. 

Tavanı mdf kaplı olduğundan özgün döşeme okunamamaktadır.  

4.1.1.12 Z12 mekânı-depo 

Z11 mekânına bitişik olan mekânın avluya bakan güneybatı duvarında 152x225 cm 

boyutlarında giriş kapısı ile 122x198 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır. 

Z20-Z22 mekânlarında bulunan toptan yangın söndürme malzemeleri satan 

ticarethanenin deposu olarak kullanılan Z12 mekânının kısa duvarına dik yönde 

geçen iki adet 5x14 cm boyutlarında I profil bulunmaktadır (Şekil 4.33). 
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ġekil 4.33 : 5x14 cm boyutlarındaki I profil elemanlar. 

Zemini plastik kaplı olan deponun tavanı mdf ile kapatılmıştır.  

4.1.1.13 Z13 mekânı-depo 

Z12 mekânına yanında yer alan mekânın avluya bakan güneybatı duvarında 153x225 

cm boyutlarında giriş kapısı ile 120x198 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır 

(Şekil 4.34).  

 

ġekil 4.34 : 5x14 cm boyutlarındaki I profil elemanlar. 
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Toptan ticaret işlevine sahip mekânın zemini seramik karo ile kaplanmış, tavandaki 

özgün kaplama malzemesi korunmuş; ancak tavan döşemesini desteklemek amacıyla 

10x12 cm boyutlarında ahşap dikme ile ona bağlanan 10x6 cm boyutlarında ahşap 

kiriş eklenmiştir (Şekil 4.35). 

 

ġekil 4.35 : Z13 mekânının görünümü. 

4.1.1.14 Z14-Z16 mekânları-depo 

Yapıya sonradan eklenen birbirinden geçmeli Z14-Z16 mekânları, Z02 mekânının 

deposu olarak kullanılmaktadır. Z15 mekânının zemininde yer yer görünen özgün taş 

kaplama rölöve çizimlerinde ifade edilmiştir (Şekil 4.36). 



48 

 

 

ġekil 4.36 : Özgün taş kaplama. 

87x225 cm boyutlarında demir kapıyla avluya açılan bu mekânın avluya bakan 

güneybatı duvarında bulunan 111x180 cm boyutlarındaki kapıdan geçilerek iki 

basamakla zemin kotu 28 cm altta olan Z14 mekânına ulaşılmaktadır. Bu duvarda 

ayrıca 111x100 cm boyutlarında bir de pencere bulunmaktadır (Şekil 4.37).  

 

ġekil 4.37 : Z15 mekânı güneybatı duvarı. 

Zemini halı kaplı Z14 mekânının güneybatı duvarı zeminden 180 cm yükseklikten 

sonra, yaklaşık 25,5 cm daralmaktadır (Şekil 4.38). 
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ġekil 4.38 : Z14 mekânı. 

Z15 mekânının güneybatı duvarında yer alan geçiş ise Z02 mekânıyla bağlantılı Z16 

mekânına açılmaktadır. Z16-depo bölümünün zemini halı ile örtülmüş olup bir 

bölümünde özgün taş kaplama görünmektedir. Z14-Z16 mekânlarının tümünün 

tavanı betonarme döşeme olup, kat yüksekliği 2,07 m‟dir. 

4.1.1.15 Z17-Z23 mekânları 

1980‟li yıllarda yapının avlusuna eklenen betonarme yapının her biri avludan 

ulaşılan mekânları toptan ticaret işlevine ayrılmıştır (Şekil 4.39).  

 

ġekil 4.39 : Z17-Z23 mekânlarını barındıran betonarme birimin kuzeydoğu cephesi. 
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Cephe biçimlenişleri benzer olan mekânların kat yükseklikleri 2,59 m olup taban 

alanları 10-18 m² arasında değişmektedir. Z20, Z21, Z22 mekânlarının zemin 

kaplama malzemesi laminat parke, Z18 ve Z23 mekânlarınınki ahşap döşeme tahtası, 

Z17 mekânınınki mozaik karo, Z19 mekânının zemin kaplama malzemesi ise pvc yer 

döşemesidir. Z20-Z22 mekânları ara duvarlarında açılan geçişlerle birleştirilerek tek 

bir kullanıcıya hizmet eder hâle getirilmiştir.  

4.1.1.16 Z24 mekânı-avlu 

1980‟li yıllarda eklenen betonarme yapı nedeniyle özgün tasarımının bozulmasıyla 

küçülen Z24-avlu mekânı küçülerek L-formuna sahip olmuştur. Günümüzde yaklaşık 

64 m²‟lik taban alanına sahip olan mekâna, yukarıda da açıklandığı gibi sırasıyla 

Z07, Z08, Z10, Z11, Z12 ve Z13 mekânları ile betonarme ek yapının zemin kat 

mekânlarının giriş kapıları açılmaktadır (Şekil 4.40). 

 

ġekil 4.40 : Doğu yönünden avluya bakış. 

Avlunun Z05-giriş mekânıyla birleştiği kuzeybatı bölümünde, zemin kattan 

başlayarak yapının tüm katlarına ve çatıya ulaşan dökme mozaik basamaklı merdiven 

yer almaktadır. Güneydoğu bölümünde, Z12 mekânının güneybatı duvarına yaslanan 

taş basamaklı merdiven ise ara kata bağlanmaktadır (Şekil 4.41). 
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ġekil 4.41 : Ara kata çıkan taş basamaklı merdiven. 

Çatısı çelik konstrüksiyonlu sistemle örtülü olan avlunun özgün taş kaplama zemini 

şapla kapatılmış olup Z08 mekânı önündeki kapak izi dikkat çekicidir ve zemin 

altında olası bir mekânın varlığını işaret ettiği düşünülmektedir. 

4.1.1.17 Z25 mekânı- merdiven altı 

Z06 mekânına ait ofis ve ıslak hacimlerin bulunduğu merdiven altı yaklaşık 19 m²‟lik 

taban alanına sahiptir. Z06 mekânının kuzeydoğu duvarındaki geçiş ofis bölümüne 

açılmaktadır (Şekil 4.42). 

 

ġekil 4.42 : Z06 mekânına açılan geçiş. 
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Z05-giriş mekânından iki basamakla çıkılan ara sahanlıkta görülen; ancak merdiven 

altı mekânında kapatılmış olan kapı ise wc bölümüne açılmaktadır (Şekil 4.43). 

  

ġekil 4.43 : WC bölümüne açılan kapının merdiven sahanlığından görünümü ve  

                     arkasındaki WC mekânı. 

Kuzeybatı duvarında bulunan 120x139 cm boyutlarındaki pencere Kutu Çıkmazı‟na 

açılmaktadır. Ofis bölümünün zemini laminat parke, ıslak hacimlerinki ise porselen 

karo kaplıdır. Asma tavan uygulanmış ofis bölümündeki tavan yüksekliği 3,10 m 

olarak ölçülmüştür. 

4.1.2 Ara kat planı 

Yapının ara katının sokak kotuyla ilişkisi, Perşembe Pazarı Caddesi üzerinde bulunan 

ve A28-giriş mekânına açılan giriş kapısından sağlanmaktadır. Yapının aynı caddeye 

cephe veren A27 mekânı ise, doğrudan Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılmaktadır 

(Şekil 4.44, C.3).  
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ġekil 4.44 : Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan giriş kapısı. 

Ara katta giriş hariç toplam yirmi yedi mekân bulunmakta, bu mekânlardan altısı 

A28 giriş mekânıyla devamındaki A29 koridoruna, ikisi ise hanın kuzeybatı 

kesimindeki merdiven ara sahanlığına açılmaktadır. Betonarme ek yapıda bulunan 

mekânların dışında kalan dokuz mekâna, zemin katta bağlantılı oldukları 

hacimlerden ve birbirleri arasındaki geçişlerden ulaşılmaktadır. 

4.1.2.1 A01 mekânı-depo 

Zemin kotu +3.43 m olan A01 mekânına, A15-teras mekânı +2.95 m kotundan 

başlayan bir rampayla ulaşılmaktadır. Rampanın bağlandığı kuzeydoğu duvarı 

üzerindeki özgün pencere açıklığı büyütülerek 127x231 cm büyüklüğünde bir kapıya 

çevrilmiş, PA04 penceresi ise korunmuştur. Aynı duvara paralel olarak 

konumlandırılmış betonarme merdivenle, 101 mekânına ulaşılmaktadır. (Şekil 4.45). 
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ġekil 4.45 : A01 mekânı kuzeydoğu duvarı ve 101 mekânına çıkan betonarme 

                    merdiven. 

Güneybatı duvarı üzerindeki PA02 penceresi boyutları 165x230 cm olarak 

değiştirilerek, açıklığa monoray vinç monte edilmiştir. PA01 ve PA03 pencerelerinin 

ise, özgün boyutları korunmuştur (Şekil 4.46). 

 

ġekil 4.46 : A01 mekânı güneybatı duvarı. 
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Mekânın üst örtüsü sonradan betonarme döşeme olarak değiştirilmiştir. Betonarme 

kirişlerin boyutları kuzeydoğu güneybatı yönünde sırasıyla 27x47 cm, 27x45 cm, 

27x45 cm ve 27x47 cm olarak ölçülmüştür. Depo kullanımına ayrılmış mekânın 

zemini 30x30 cm boyutlarında seramik karoyla döşenmiştir.  

4.1.2.2 A02 mekânı-ofis 

Z02 mekânındaki metal gövdeli ahşap basamaklı merdivenle ulaşılan A02 mekânı 

tuğla dolgu duvarlar ve ahşap bölücü elemanlarla üçe bölünmüştür (Şekil 4.47). 

   

ġekil 4.47 : A02 mekânındaki bölücü elemanlar. 

Güneybatı duvarına paralel olarak uzanan tuğla dolgu duvarla bölünen Galata 

Mahkemesi Sokak‟a cepheli bölüm ofis olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.48). 
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ġekil 4.48 : A02 mekânı ofis bölümü. 

Ahşap bölücü elemanlarla ayrılmış Z24-avlu mekânına cepheli bölüm ise, depo 

kullanımına ayrılmıştır. Ofis bölümünün zemini laminat parkeyle kaplı olup bu 

bölümde asma tavan uygulanmıştır. Deponun zemini ise, şapla kaplıdır ve açıkta 

kalan betonarme kirişin boyutları 25x45 cm olarak ölçülmüştür (Şekil 4.49). 

   

ġekil 4.49 : A02 mekânı depo bölümü ve 102 mekânına çıkan merdiven. 
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A02 mekânı kuzeybatı duvarı üzerinde A03 mekânına açılan geçiş ile kuzeydoğu 

duvarı üzerindeki PA08-PA11 pencereleri kapatılmıştır. Mekânın kuzeydoğu ile 

güneydoğu duvarlarının birleştiği köşede bulunan L biçimli metal gövdeli ahşap 

basamaklı merdivenle 102 mekânına ulaşılmaktadır. 

4.1.2.3 A03-A05 mekânları 

Z03 mekânı kuzeydoğu bölümünde bulunan merdivenden çıkılarak varılan A03 ve 

ona kuzeybatı yönünde yaslanan A04 ve A05 mekânları, Z03 mekânında bulunan 

firmanın depo kullanımına ayrılmıştır (Şekil 4.50, 4.51). 

 

ġekil 4.50 : A03 mekânı güneybatı duvarına bakış. 
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ġekil 4.51 : A04 ve A05 mekânları. 

A03 ve A04 mekânları kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan pencere açıklıkları 

1980‟lerde inşa edilen betonarme yapının A19-A23 mekânları güneybatı duvarı ile 

kapatılmıştır. A03 ve A04 mekânları zemini pvc esaslı malzeme ile kaplanmış, A05 

mekânı zeminine ise, şap uygulanmıştır. Tüm mekânların üst örtüsü volta döşemedir. 

4.1.2.4 A06 mekânı-depo 

A30-ara sahanlık +3.88 m kotuna açılan 115x225 cm boyutlarındaki demir kapıdan 

ulaşılan A06 mekânı, Z10 mekânındaki firmanın deposu olarak kullanılmaktadır 

(Şekil 4.52).  
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ġekil 4.52 : A06 mekânı giriş kapısı. 

Zemini ahşap döşeme tahtası kaplı, üst örtüsü volta döşeme olan mekânın güneydoğu 

duvarı üzerinde bulunan ve A05 mekânına açılan geçiş kapatılmıştır. Mekânda 

bulunan depolama amaçlı kullanılan metal raflar aynı zamanda bölücü eleman 

niteliği de taşımaktadır (Şekil 4.53). 

 

ġekil 4.53 : A06 mekânı güneybatı duvarı üzerindeki kapatılmış geçiş ve metal 

                    raflar. 
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4.1.2.5 A07 mekânı-atölye 

A30-ara sahanlık +3.88 m kotuna açılan 97x225 cm boyutlarındaki pvc kapıdan 

ulaşılan A07 mekânı, havalandırma sistemleri imalatı yapılan bir atölye olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 4.54). 

 

ġekil 4.54 : A07 mekânı giriş kapısı. 

Zemini şap kaplı mekânın kuzeybatı bölümünde tuğla dolgu duvarla 6 m²‟lik bir alan 

bölünerek ofis kullanımına ayrılmıştır (Şekil 4.55). 
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ġekil 4.55 : A07 mekânında tuğla dolgu duvarla ayrılmış bölüm. 

Kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan ve A08 mekânına açılan iki geçişten biri 

kapatılmış diğerindeki demir kapı ise, iptal edilmiştir. 

4.1.2.6 A08-A12 mekânları 

Z09 mekânı güneydoğu bölümünde bulunan merdivenle çıkılan A09 ve devamındaki 

A08, A10-A12 mekânları, Z08 mekânındaki ticarethanenin deposu olarak 

kullanılmaktadır. Zemini şap kaplı A08 mekânı, güneybatı duvarı üzerinde bulunan 

biri kapatılmış iki geçişle A07-atölye mekânına, kuzeydoğu duvarındaki 97,5 cm 

genişliğindeki geçişle ise, A09 mekânına bağlanmaktadır (Şekil 4.56). 
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ġekil 4.56 : A08-A09 mekânı arasındaki geçiş. 

A09 mekânı güneydoğu duvarına paralel olarak yerleştirilmiş ahşap bölücü elemanla 

ikiye ayrılarak, Kutu Çıkmazı‟na cepheli bölüm ofis kullanımına ayrılmıştır. Zemini 

pvc esaslı malzeme kaplı mekânın güneydoğu duvarı üzerindeki yaklaşık 103 cm 

genişliğindeki geçiş A10 mekânına açılmaktadır (Şekil 4.57). 

 

ġekil 4.57 : A09 mekânındaki ahşap bölücü eleman. 
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Birbirlerine güneydoğu yönünde bağlanan A10-A12 mekânları depo olarak 

kullanılmaktadır. Zemin kaplamaları değiştirilen mekânlardan A10 ve A11 

mekânlarında pvc yer döşemesi altındaki özgün ahşap döşeme tahtasına dair izler 

okunmaktadır. 

4.1.2.7 A13 mekânı-ofis (han yönetimi) 

A29-koridor +2.40 m kotundan başlayıp +3.80 m kotuna ulaşan sekiz basamaklı 

dökme mozaik merdivenle ulaşılan A13 mekânı, han yönetimine ayrılmıştır (Şekil 

4.58). 

 

ġekil 4.58 : A13 mekânı giriş kapısının A29 mekânından görünümü. 

Zemini halı kaplı mekânın üst örtüsü volta döşemedir. Güneybatı duvarına paralel 

olarak yerleştirilmiş ahşap bölücü eleman ile ikiye ayrılmış mekânın A12 mekânıyla 

ortak kuzeybatı duvarındaki geçiş ise, kapatılmıştır (Şekil 4.59). 
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ġekil 4.59 : A13 mekânındaki ahşap bölücü eleman. 

4.1.2.8 A14 mekânı-lokanta 

1980‟lerde inşa edilen ve Z24-avlu mekânının güneydoğu duvarına yaslanan 

betonarme bölümde bulunan mekân, lokanta olarak hizmet vermektedir (Şekil 4.60). 

 

ġekil 4.60 : A14 mekânı giriş bölümü. 
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Lokantanın zemini 20x20 cm boyutlarında seramik karo kaplanmış ve A29 koridor 

bölümü zemin kotu olan 2.40 m‟den 8 cm yükseltilmiştir. Mekânın kuzeybatı ve 

kuzeydoğu duvarları üzerinde ikişer açıklık bulunmaktadır. Bunlardan kuzeydoğu 

duvarındakilerden biri kapı, diğer üçü ise, pencere olarak düzenlenmiştir. 

4.1.2.9 A15 mekânı-teras 

1980‟lerde Z24-avlu mekânına inşa edilen betonarme birimin ara kat +2.93 m kotuna 

oturan A15 mekânından A01 ve A16 mekânları ile A17-A23 mekânlarına bağlanan 

koridora ulaşılmaktadır (Şekil 4.61). 

 

ġekil 4.61 : A01 ve A16 mekânları giriş bölümlerinin A15 mekânından görünümü. 

4.1.2.10 A16-A23 mekânları 

1980‟li yıllarda Galata Ticaret Han‟ın avlusuna eklenen betonarme yapının her biri 

A15 mekânı ve ona bağlanan koridora açılan A17-A23 mekânları depo, A16 mekânı 

ise, toptan ticaret işlevine sahiptir (Şekil 4.62). 
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ġekil 4.62 : A16-A23 mekânlarının avlu güneydoğu tarafından görünümü. 

Cephe biçimlenişleri benzer olan mekânların taban alanları 7,5-18 m² arasında 

değişmektedir. Tüm mekânların zemin kaplama malzemesi pvc yer döşemesidir. 

A21-A23 mekânları ara duvarlarında açılan geçişlerle birleştirilerek tek bir 

kullanıcıya hizmet eder hâle getirilmiştir. 

4.1.2.11 A24 mekânı-depo 

A13 mekânı güneydoğu duvarına bitişik nizam olarak güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda uzanan A24 mekânına, güneybatı duvarı üzerinde bulunan ve A29 

koridoru +2.40 m kotuna açılan 121x223 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıdan 

ulaşılmaktadır (Şekil 4.63). 
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ġekil 4.63 : A24 mekânı güneybatı duvarı ve A13 mekânına çıkan dökme mozaik 

                    basamaklı merdiven. 

4.1.2.12 A25 mekânı-ticarethane 

Hanın kuzeydoğu bölümünde bulunan taş basamaklı merdivenin güneydoğu duvarına 

yaslanan A25 mekânına A29-koridor mekânına açılan 120x223 cm boyutlarındaki 

katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır (Şekil 4.64). 

 

ġekil 4.64 : A25 mekânı güneybatı duvarının A29 mekânından görünümü. 
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Toptan ticaret işlevine ayrılmış mekânın zemini 30x30 cm boyutlarındaki seramik 

karoyla, tavanı ise, mdf kaplama plakasıyla kaplanmıştır. 

4.1.2.13 A26-A27 mekânları-ticarethane 

Perşembe Pazarı Caddesi‟ne cepheli A27 ve ona kuzeybatı yönünde bitişik nizam 

olarak düzenlenen A26 mekânı, toptan ticaret işlevine ayrılmıştır (Şekil 4.65). 

 

ġekil 4.65 : A27 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

A27 mekânına, Perşembe Caddesi dışında aynı zamanda A28-giriş mekânına açılan 

119x225 boyutlarındaki katlanır demir kapıdan da ulaşılmaktadır. A27 ile A26 

mekânları arasındaki kâgir duvar kaldırılarak aynı hizada bir asma kat inşa edilmiştir 

(Şekil 4.66). 
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ġekil 4.66 : A28 mekânına açılan demir kapı ve sonradan inşa edilen asma kat. 

Her iki mekânın da döşemesi betonarme olarak değiştirilerek depolama amaçlı 

kullanılan bir bodrum kat yapıya sonradan eklenmiştir. A26 mekânı kuzeybatı 

bölümündeki, rölöve çizimlerinde A26a olarak kodlanmış wc mekânı, özgün 

tasarımdaki aydınlığın güneybatı-kuzeydoğu yönünde ikiye bölünmesiyle 

oluşturulmuştur. 

4.1.2.14 A28 mekânı-giriĢ 

Perşembe Pazarı Caddesi‟nden hana giriş kapısının yer aldığı A28-giriş mekânı 

yaklaşık 35 m²‟lik taban alanına sahiptir. 

235x373 cm boyutlarında basık kemerli açıklıkta yer alan çift kanatlı özgün demir 

giriş kapısı, zeminden 306 cm yukarıda, kapının her iki yanındaki dekoratif gömme 

sütun başlıkları üst kotundan geçen 7x3 cm boyutlarındaki demir profile 

oturmaktadır. Bu kottan kemerin en üst kotuna kadar olan bölüm, demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır (Şekil 4.67). 
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ġekil 4.67 : Perşembe Pazarı Caddesi giriş kapısı ve devamındaki A28-giriş mekânı. 

Zemini özgün taş kaplama olan mekânın güneybatı duvarına paralel olarak 

bölünmesiyle oluşturulmuş ticarethane olarak kullanılan birimler, mekânın 

bütünlüğünü bozmaktadır (Şekil 4.68). 

   

ġekil 4.68 : Özgün taş kaplama ve A28-giriş mekânına sonradan eklenmiş bölücü 

                    elemanlar. 
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4.1.2.15 A29 mekânı-koridor 

A29-koridor mekânı, A28-giriş mekânının güneybatı-kuzeydoğu yönünde 73,7 cm 

daraldığı noktada başlamaktadır. Mekânın kuzeydoğu duvarı üzerinde sırasıyla A25 

mekânı pencere ve kapı açıklığı, hanın ikinci katına kadar çıkan kuzeydoğu 

merdivenleri, merdiven altında bulunan çay ocağı ile A24-depo mekânı kapı ve 

pencere açıklıkları yer almaktadır (Şekil 4.69). 

 

ġekil 4.69 : Hanın kuzeydoğu bölümündeki merdiven ve merdiven altındaki çay 

                    ocağının girişi. 

Özgün taş kaplama zemini üstüne yer yer şap uygulanmış mekân, kuzeybatı bölümde 

A13 mekânına çıkan merdivenle sonlanmaktadır. Bu bölümde, hana 1980‟li yıllarda 

eklenmiş olan betonarme yapının koridorun güneybatı duvarı ile birleştiği bölümde 

başlayan kemer biçimli 6x6 cm boyutlarındaki demir kutu profil A13 mekânının 

güneybatı duvarında sonlanmaktadır (Şekil 4.70). 
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ġekil 4.70 : Demir kutu elemanın A29-koridor mekânı güneybatı duvarıyla birleşim 

                    noktası. 

4.1.3 Birinci kat planı 

Birinci kata, hanın kuzeybatı bölümünde, Kutu Çıkmazı cephe duvarına yaslanan ve 

zemin kattan başlayan dökme mozaik basamaklı merdiven ile hanın kuzeydoğu 

bölümünde, bitişik nizamda düzenlenmiş kuzeydoğu duvarına yaslanan ve ara kattan 

başlayan taş basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. 

Toplam 1263 m²‟ye oturan birinci katın, 205 m² taban alanına sahip galeri boşluğu, 

121-123-revak mekânları ile çevrilidir. 1881‟de inşa edilmiş bölümde, 120-koridor 

ve devamındaki 121-123 revak bölümlerinin etrafında sıralanmış volta döşemeli on 

altı mekân ile betonarme ek yapı hizasında bir oda daha bulunmaktadır. Erken tarihli 

yapıda ise, ara kattaki A01 ve A02 mekânlarından ulaşılan simetrik 101 ve 102 

mekânları yer almaktadır. A02 mekânının kuzeybatı duvarında iki basamakla 

yükseltilmiş geçişle iki yapı 123-revak mekânı kotunda bağlanmıştır. 101 ve 102 

mekânlarının üst örtüsü beşik tonozla bitirilmiştir (Şekil C.4). 
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4.1.3.1 101 mekânı-depo 

A01 mekânında bulunan dökme mozaik basamaklı betonarme merdivenle ulaşılan ve 

+6.73 m kotuna oturan 101 mekânı, depo olarak kullanılmaktadır. Üst örtüsü beşik 

tonozla kapatılmış mekânın kat yüksekliği tonozun tam orta aksında 439 cm olarak 

ölçülmüştür. Tonoz başlangıcında (+9.08 m kotu), 7,5x7,5 cm boyutlarında demir 

gergiler bulunmaktadır. Gergilerin üstüne güneybatı-kuzeydoğu yönünde kalaslar 

yerleştirilerek depo alanları oluşturulmuştur (Şekil 4.71). 

 

ġekil 4.71 : Mekânın güneybatı duvarına bakış ve demir gergilerin görünümü. 

Zemini şap kaplı mekânın kuzeydoğu duvarı üzerindeki P104 ve P105 pencereleri 

kapatılmış, aynı duvardaki P106 ve güneybatı duvarındaki P101-P103 pencereleri 

ise, özgün biçimlenişini korumuştur. 

Mekânın güneybatı duvarından 316 cm mesafede başlayan 75x90 cm boyutlarındaki 

çatı ışıklığının özgün olduğu düşünülmektedir. 

4.1.3.2 102 mekânı-depo 

101 mekânının kuzeybatısında bulunan 102 mekânı, Z02 mekânındaki firmanın 

deposu olarak kullanılmaktadır. Plan şeması 101 mekânının simetriği olan depoya, 

A02 mekânı kuzeydoğu duvarına yaslanan merdivenle ulaşılmaktadır (Şekil 4.72). 
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ġekil 4.72 : 102 mekânına çıkan merdiven ve ıslak hacim olarak kullanılan niteliksiz 

                    ek. 

Zemini şap kaplı mekânın üst örtüsü beşik tonozdur. 101 mekânından farklı olarak, 

kuzeybatı duvarı üzerinde +7.06 m kotuna oturan ve 123-revak mekânına bağlanan 

bir geçiş açılmış, güneydoğu bölümünde ise, tuğla dolgu duvarla 141x155 cm 

boyutlarında bir ek yapılarak wc kullanımına ayrılmıştır (Şekil 4.73). 

 

ġekil 4.73 : 123 mekânına açılan geçiş. 
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4.1.3.3 103 mekânı-atölye 

Galata Mahkemesi Sokak‟a cepheli 103 mekânına, 123-revak mekânında bulunan 

116x224 cm boyutlarındaki kapıdan ulaşılmaktadır. Aynı duvar üzerinde bulunan 

pencere ile kuzeybatı duvarında yer alan ve 104 mekânına açılan geçiş ise, 

kapatılmıştır. Zemini 30x30 cm boyutlarında seramik karo kaplı mekân, marangoz 

atölyesi olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.74). 

 

ġekil 4.74 : Galata Mahkemesi Sokak‟a cepheli güneybatı duvarına bakış. 

4.1.3.4 104 mekânı-atölye 

103 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 104 mekânına 123-revak mekânında 

bulunan 122x225 cm boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır. Bahçe ve tarım 

makineleri yedek parça imalatı ve tamiratı yapılan bir atölye olarak hizmet eden 

mekânın güneybatı yönünde oluşturulan 16,5 m² büyüklüğündeki asma kat, ofis 

olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.75). 
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ġekil 4.75 : 104 mekânı güneybatı bölümüne bakış. 

Atölyenin kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan ve 105 mekânına açılan geçiş 

kapatılmıştır. Zemini şap kaplı mekânın tavanı volta döşeme olarak inşa edilmiştir. 

4.1.3.5 105 mekânı-atölye 

104 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 105 mekânına 123-revak mekânında 

bulunan 119x225 cm boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır. Yay imalatı yapılan bir 

atölye olarak hizmet eden mekânın güneybatı yönünde oluşturulan 5,2 m² 

büyüklüğündeki asma kat, ofis olarak kullanılmaktadır. Atölyenin kuzeybatı duvarı 

üzerinde bulunan ve 106 mekânına açılan geçiş kapatılmıştır. Zemini şap kaplı 

mekânın tavanı volta döşeme olarak inşa edilmiştir (Şekil 4.76). 
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ġekil 4.76 : 105 mekânı güneybatı bölümüne bakış. 

4.1.3.6 106 mekânı-depo 

105 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 106 mekânına, 123-revak mekânında 

bulunan 122x225 cm boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır. Depo olarak kullanılan 

mekânın zemini şap kaplı olup tavanı volta döşeme olarak inşa edilmiştir. Mekânda 

bulunan depolama amaçlı kullanılan metal raflar aynı zamanda bölücü eleman 

niteliği de taşımaktadır (Şekil 4.77). 

 

ġekil 4.77 : 106 mekânı kuzeybatı duvarı üzerindeki giriş kapısına bakış. 
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4.1.3.7 107 mekânı-depo 

Kutu Çıkmazı‟na cepheli 107 mekânına, 122-revak mekânına açılan 123x225 cm 

boyutlarındaki katlanır demir kapıdan ulaşılmaktadır. Depo olarak kullanılan 

mekânın zemini şap kaplı olup üst örtüsü volta döşeme olarak inşa edilmiştir (Şekil 

4.78).  

 

ġekil 4.78 : 107 mekânı kuzeybatı cephesine bakış. 

4.1.3.8 108 mekânı-atölye 

107 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 108 mekânına 122-revak mekânında 

bulunan 124x225 cm boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır. Güneydoğu duvarından 

142 cm mesafede, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan 5x12 cm boyutlarında 

I profil kiriş, +9.58 m kotuna oturmaktadır (Şekil 4.79). 
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ġekil 4.79 : 108 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

Resim atölyesi olarak kullanılan mekânın zemini şap kaplı olup tavanı volta döşeme 

olarak inşa edilmiştir. 

4.1.3.9 109 mekânı-atölye 

108 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 109 mekânına 121-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 124x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Zemini karosiman döşeli mekân, conta imalat atölyesi olarak 

kullanılmaktadır. Güneydoğu-kuzeybatı ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 

birbirine dik olarak yerleştirilen iki adet 5x12 cm boyutlarındaki I profil kiriş üzerine 

oturtulan asma kat, depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.80). 
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ġekil 4.80 : 109 mekânı kuzeydoğu duvarına bakış. 

4.1.3.10 110 mekânı-atölye 

109 mekânına güneydoğu yönünden bitişik olan 110 mekânına 121-revak mekânında 

bulunan 122x225 cm boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır (Şekil 4.81). 

 

ġekil 4.81 : 110 mekânı güneybatı duvarı ve giriş kapısı. 
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Mekânın güneybatı duvarı üzerinde, 121 mekânına açılan kapı dışında 119x198 cm 

boyutlarında bir pencere yer almaktadır. Atölye olarak kullanılan mekânın zemini 

şap kaplı olup tavanı volta döşeme olarak inşa edilmiştir. 

4.1.3.11 111 mekânı-depo 

111 mekânına, 121-revak mekânına açılan 124x225 cm boyutlarındaki katlanır demir 

kapıyla ulaşılmaktadır. Depo olarak kullanılan 111 mekânı, 110 mekânına 

güneydoğu yönünden bitişik konumdadır. Zemini şap kaplı mekânın tavanı volta 

döşeme sistemde inşa edilmiştir. 

4.1.3.12 112 mekânı-depo 

111-depo mekânının güneydoğusunda bulunan 112 mekânına da 121-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 123x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Zemini şap kaplı mekânın tavanı volta döşeme sistemde inşa 

edilmiştir (Şekil 4.82). 

 

ġekil 4.82 : 112 mekânı güneybatı duvarına bakış. 
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4.1.3.13 113 mekânı-depo 

121-revak mekânına açılan 121x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla 

ulaşılan 113 mekânı, depo olarak kullanılmaktadır. 112 ve 114 mekânları arasında 

kalan deponun +6.83 m kotuna oturan zemini ahşap kaplama tahtası döşeli olup üst 

örtüsü volta döşeme sisteminde inşa edilmiştir (Şekil 4.83). 

 

ġekil 4.83 : Zeminde uygulanmış olan ahşap kaplama tahtası. 

4.1.3.14 114 mekânı-depo 

113 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 114 mekânına 121-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 123x224 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Zemini şap kaplı mekân, Z10 mekânındaki ticarethanenin deposu 

olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.84). 
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ġekil 4.84 : 114 mekânı güneybatı duvarına bakış. 

4.1.3.15 115 mekânı-atölye 

1980‟li yıllarda inşa edilen betonarme bölümde bulunan 115 mekânına, hanın 

kuzeydoğu merdivenlerinin hemen karşısında yer alan ve 120-koridor mekânına 

açılan 134x225 boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır (Şekil 4.85).  

 

ġekil 4.85 : 115 mekânı kuzeydoğu duvarına bakış. 
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Yay imalatı yapılan bir atölye olarak hizmet eden mekânın avluya cepheli kuzeybatı 

duvarı ile giriş kapısının bulunduğu kuzeydoğu duvarının birleştiği köşede, ahşap 

bölücü elemanlarla ayrılarak oluşturulan bölüm ise, ofis olarak kullanılmaktadır. 

Toplam 28 m² büyüklüğünde bir kullanım alanına sahip mekânın zemini şap kaplı 

olup tavanı betonarme döşeme olarak inşa edilmiştir. 

4.1.3.16 116 mekânı-depo 

Hanın kuzeydoğu bölümünde bulunan taş basamaklı merdivenin güneydoğu duvarına 

yaslanan 116 mekânına 120-koridor mekânına açılan 135x225 cm boyutlarındaki 

katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Özgün plan biçimlenişinde ıslak hacim olarak 

düzenlendiği düşünülen zemini şap kaplı mekân, günümüzde depo olarak 

kullanılmaktadır. Deponun kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan iki adet pencere ise, 

aydınlık mekânına açılmaktadır. 

4.1.3.17 117 mekânı-depo 

116 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 117 mekânına 120-koridor mekânında 

bulunan 119x224 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Depo 

olarak kullanılan mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde, aydınlık bölümüne açılan bir 

pencere bulunmaktadır. Zemini şap kaplı deponun tavanı volta döşeme sistemde inşa 

edilmiştir. 

4.1.3.18 118 mekânı-ofis 

117 mekânının güneydoğusunda bulunan mekâna, 120 koridoruna açılan 124x225 

boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Mekânın zemini pvc yer 

kaplama malzemesiyle kaplanmış olup, kuzeydoğu duvarı üzerinde, 117 mekânına 

açılan geçiş kapatılmış durumdadır. Perşembe Pazarı Caddesi‟ne cepheli mekân ofis 

olarak düzenlenmiştir; ancak kullanılmamaktadır (Şekil 4.86). 
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ġekil 4.86 : 118 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

4.1.3.19 119 mekânı-atölye 

120-koridor mekânının güneydoğu ucunda bulunan mekâna, aynı koridora açılan 

121x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Perşembe Pazarı 

Caddesi‟ne cepheli mekânın kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan ve 118 mekânına 

açılan geçiş kapatılmış olup, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda yerleştirilmiş 

demir kutu profiller ile sonradan oluşturulan asma kat, depo işlevine ayrılmıştır. 

Zemini şap kaplı mekân, atölye olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.87). 



86 

 

 

ġekil 4.87 : 119 mekânı giriş kapısı ve kuzeydoğu duvarı üzerindeki kapatılmış  

                    geçiş. 

4.1.3.20 120 mekânı-koridor 

120-koridor mekânı, yapının kuzeydoğu bölümündeki merdivenlerin önünden 

başlayıp, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda devam ederek 119 mekânı ile 

sonlanmaktadır (Şekil 4.88). 

 

ġekil 4.88 : 120 mekânı güneydoğu yönüne bakış. 
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Zemini şap kaplı mekânın kuzeydoğu duvarı üzerinde, güneydoğu yönüne doğru 

sırasıyla 116, 117 ve 118 mekânları ile güneybatı duvarı üzerinde 115 mekânı giriş 

kapıları bulunmaktadır. 

4.1.3.21 121-123 mekânları-revak 

Avluyu sırasıyla, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden çevreleyen 121-

123-revak mekânları, plan biçimlenişi olarak U forma sahiptir. 121 mekânına, hanın 

kuzeydoğu bölümünde bulunan taş basamaklı merdivenlerle, 122 ve 123 

mekânlarının birleştiği bölüme ise, kuzeybatı bölümündeki dökme mozaik basamaklı 

merdivenlerle ulaşılmaktadır (Şekil 4.89). 

 

ġekil 4.89 : 121 mekânı kuzeybatı yönüne bakış. 

Tüm revak mekânlarının zemini şap kaplı olup, üst örtüsü volta döşeme sistemde 

inşa edilmiştir. 122-revak bölümü güneydoğu yönündeki üç adet kemerli açıklıktan 

iki başta yer alanlar müdahaleye uğramıştır. Söz konusu açıklıklar küçültülerek, 205 

cm‟den 132,5 cm genişliğe düşürülmüştür (Şekil 4.90). 
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ġekil 4.90 : 122 mekânı güneydoğu bölümündeki küçültülmüş kemer. 

123 mekânı güneydoğu ucunda yer alan ve mekânın güneybatı-kuzeydoğu yönünde 

tuğla dolgu duvar ile bölünmesi sonucu elde edilen 123a mekânı ise, depo olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 4.91). 

 

ġekil 4.91 : 123 mekânı güneydoğu yönüne bakış. 
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4.1.4 Ġkinci kat planı 

Birinci kata ulaşan iki merdiven, ikinci kata da bağlanmaktadır. Birinci kata benzer 

plan şemasına sahip bu kattaki mekânlar, erken tarihli yapının çatı kotunun denk 

geldiği bölümde son bulmaktadır. 

Toplam 980 m²‟ye oturan ikinci katın, 219-221-revak mekânlarıyla çevrili 205 m² 

taban alanına sahip bölümü, Z24-avlu mekânına bakan galeri boşluğu olarak 

tasarlanmıştır. İkinci katta, 218-koridor ve devamındaki 219-221-revak mekânlarının 

etrafına sıralanmış volta döşemeli on altı mekân ile galeri boşluğuna güneydoğu 

yönünden bitişik betonarme ek yapıda, bir mekân daha bulunmaktadır. 

Kuzeybatı bölümdeki merdivenle çatı kotuna çıkılırken, diğer merdiven katta son 

bulmaktadır (Şekil C.5). 

4.1.4.1 201 mekânı-atölye 

Galata Mahkemesi Sokak‟a cepheli 201 mekânına, 221-revak mekânının güneydoğu 

bölümünde alçıpan duvarla ayrılmış 221a-depo mekânında bulunan 121x224 cm 

boyutlarındaki katlanır demir kapıdan ulaşılmaktadır. Aynı duvar üzerinde bulunan 

pencere ve 221b-depo mekânına açılan pencere ise, kapatılmıştır. Zemini şap kaplı 

mekân, atölye ve depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.92). 

 

ġekil 4.92 : 201 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış. 
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4.1.4.2 202 mekânı-atölye 

201 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 202 mekânına 221-revak mekânında 

bulunan 122x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Mekânın 

kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan ve 203 mekânına açılan geçiş ise, kapatılmıştır. 

Torna atölyesi olarak kullanılan mekândaki güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan 

8x8 cm boyutlarındaki kutu profiller, dönem eki olup, atölyenin bir önceki 

kullanıcıları tarafından yapıya eklenmiştir. Zemini şap kaplı 202 mekânının tavanı 

volta döşemeli sistemde inşa edilmiştir (Şekil 4.93). 

 

ġekil 4.93 : 202 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış. 

4.1.4.3 203 mekânı-atölye 

202 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 203 mekânına, kuzeybatı duvarı 

üzerinde bulunan ve 204 mekânına açılan geçişten ulaşılmaktadır. 204 mekânı ile 

ortak kullanıma sahip 203 mekânı, torna atölyesi olarak hizmet vermektedir (Şekil 

4.94). 
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ġekil 4.94 : 203 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış ve 204 mekânına açılan geçiş. 

221-revak mekânına açılan 129x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapı iptal 

edilmiş, güneydoğu duvarı üzerinde bulunan ve 202 mekânına açılan geçiş ise, 

kapatılmıştır. Zemini şap kaplı mekânın, 204 mekânına geçiş bölümünde, şapın 

altında kalmış özgün ahşap döşeme tahtası görülmektedir. Atölyenin güneydoğu-

kuzeybatı yönünde uzanan 8x8 cm boyutlarındaki kutu profil kiriş, mekânın bir 

önceki kullanıcıları tarafından yapıya eklenmiştir. 

4.1.4.4 204 mekânı-atölye 

203 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 204 mekânına, 221-revak mekânında 

bulunan 120x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. 203 

mekânıyla, güneydoğu duvarı üzerinde açılmış bir geçişle birleştirilmiştir ve torna 

atölyesi olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.95). 
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ġekil 4.95 : 204 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış. 

204 mekânının zemini 27 cm genişliğindeki ahşap döşeme tahtası ile kaplıdır; ancak 

kuzeybatı bölümünde, özgün ahşap kaplama üzerine şap uygulanmıştır. 

4.1.4.5 205 mekânı-atölye 

Kutu Çıkmazı‟na cepheli 205 mekânına, 220-revak mekânına açılan 123x225 cm 

boyutlarındaki kapıdan ulaşılmaktadır (Şekil 4.96). 

 

ġekil 4.96 : 204 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış. 
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Elektromekanik atölyesi olarak kullanılan mekânın güneydoğu duvarı üzerinde yer 

alan ve 220-revak mekânına açılan pencerenin bulunduğu bölümde düzenlenmiş olan 

metal asma kat, depo olarak kullanılmaktadır. Atölyenin zemini şap kaplı olup, 

tavanı volta döşeme sistemde inşa edilmiştir. 

4.1.4.6 206 mekânı-atölye 

205 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 206 mekânına 220-revak mekânı 

kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan 121x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Zemini şap kaplı mekân, lastik conta imalat atölyesi olarak 

kullanılmaktadır. Güneydoğu-kuzeybatı yerleştirilen iki adet 4x8 cm boyutlarındaki 

ahşap kiriş üzerine oturtulan asma kat, depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.97). 

 

ġekil 4.97 : 206 mekânı güneydoğu yönüne bakış. 

4.1.4.7 207 mekânı-atölye 

206 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 207 mekânına 219-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 108x225 cm boyutlarındaki katlanır demir 

kapıyla ulaşılmaktadır. 
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Zemini ahşap döşeme tahtası kaplı mekân, yay imalat atölyesi olarak 

kullanılmaktadır. Güneybatı ve kuzeybatı duvarlarının birleştiği bölümde ahşap 

elemanlarla bölünmüş mekân, ofis kullanımına ayrılmıştır. Kutu Çıkmazı‟na cepheli 

kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan açıklıklarından P220-pencere açıklığının 

yüksekliği 195 cm‟den 222 cm‟ye büyütülerek bu bölümdeki kat silmesi kırılmış ve 

pencereye monoray vinç monte edilmiştir. 207 mekânı, güneydoğu duvarı üzerinde 

açılan bir geçişle 208 mekânıyla birleştirilmiştir (Şekil 4.98). 

 

ġekil 4.98 : 207 mekânı güneydoğu yönüne bakış; giriş kapısı ve 208 mekânına 

                    açılan geçiş. 

4.1.4.8 208 mekânı-atölye 

207 mekânına güneydoğu yönünden bitişik olan 208 mekânına 219-revak mekânında 

bulunan 121x224 cm boyutlarındaki katlanır demir kapı ve 208 mekânı güneydoğu 

duvarı üzerinde açılmış olan geçişle ulaşılmaktadır. 209 mekânında bulunan yay 

imalat atölyesi tarafından kullanılan mekânın kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarlarının 

birleştiği bölümde oluşturulan asma kat, ofis işlevine ayrılmıştır. Zemini şap kaplı 

mekânın üst örtüsü volta döşemeli sistemde inşa edilmiş olup, 68x179 cm 

boyutlarında çatı ışıklığına sahiptir (Şekil 4.99). 
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ġekil 4.99 : 208 mekânı kuzeybatı yönüne bakış ve 207 mekânına açılan geçiş. 

4.1.4.9 209 mekânı-atölye 

209 mekânına, 219-revak mekânına açılan 121x224 cm boyutlarındaki katlanır demir 

kapıyla ulaşılmaktadır. Torna atölyesi olarak kullanılan 209 mekânı, 208 mekânına 

güneydoğu yönünden bitişik konumdadır. Güneybatı-kuzeydoğu yönünde 

yerleştirilmiş olan 8x6 cm boyutlarındaki demir I profil kirişlerle oluşturulmuş asma 

kat, depo olarak kullanılmaktadır. Güneydoğu duvarı üzerinde bulunan ve 210 

mekânına açılan geçiş kapatılmıştır. Kuzeydoğu duvarı üzerindeki demir kapak ise, 

bu bölümde önceden var olan bir açıklığın izi olarak yorumlanmıştır. Zemini şap 

kaplı mekânın tavanı volta döşeme sistemde inşa edilmiş olup, 68,3x180 cm 

boyutlarında çatı ışıklığına sahiptir (Şekil 4.100). 
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ġekil 4.100 : 209 mekânı kuzeydoğu yönüne bakış. 

4.1.4.10 210 mekânı-atölye 

209-atölye mekânının güneydoğusunda bulunan 210 mekânına 219-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 119x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Mekânın güneydoğu ile kuzeydoğu duvarlarının birleştiği bölümde 

oluşturulmuş asma kat, ofis işlevine ayrılmıştır. Kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan 

ve 209 mekânına açılan geçiş ile güneydoğu duvarında yer alan ve 211 mekânında 

sonlanan geçiş kapatılmıştır. Kuzeydoğu duvarı üzerindeki niş ise, 209 

mekânındakine benzer şekilde, bu bölümde önceden var olan bir açıklığın izi olarak 

yorumlanmıştır. Zemini şap kaplı mekânın tavanı volta döşeme sistemde inşa 

edilmiştir ve 68x180 cm boyutlarında çatı ışıklığına sahiptir (Şekil 4.101). 
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ġekil 4.101 : 210 mekânı güneybatı duvarına bakış. 

4.1.4.11 211 mekânı-atölye 

210-atölye mekânının güneydoğusunda bulunan 211 mekânına 219-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 119x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Mekânın güneydoğu ile kuzeydoğu duvarlarının birleştiği bölümde 

oluşturulmuş asma kat, ofis işlevine ayrılmıştır. Güneydoğu duvarı üzerinde, 212 

mekânına açılan 108x204 cm boyutlarında, alüminyum kapı ile kapatılmış bir geçiş 

bulunmaktadır. Kuzeydoğu duvarı üzerindeki niş ise, bu bölümde önceden var olan 

bir açıklığın izi olarak yorumlanmıştır. Zemini şap kaplı mekânın tavanı volta 

döşeme sistemde inşa edilmiştir ve 68x180 cm boyutlarında çatı ışıklığına sahiptir 

(Şekil 4.102). 
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ġekil 4.102 : 211 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

4.1.4.12 212 mekânı-depo 

211 mekânına kuzeydoğu yönünden bitişik olan 212 mekânına 219-revak mekânı 

kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan 123x225 cm boyutlarındaki kapıyla 

ulaşılmaktadır. Kuzeybatı duvarı üzerinde, 211 mekânına açılan 108x204 cm 

boyutlarında çift kanatlı alüminyum kapı bulunmaktadır. Depo olarak kullanılan 

mekânın zemini şap kaplı olup, üst örtüsü volta döşeme sistemde inşa edilmiştir ve 

68x180 cm boyutlarında çatı ışıklığına sahiptir. 

4.1.4.13 213 mekânı-atölye 

1980‟li yıllarda inşa edilen betonarme bölümde bulunan 213 mekânına, hanın 

kuzeydoğu merdivenlerinin hemen karşısında yer alan ve 218-koridor mekânına 

açılan 131x225 boyutlarındaki kapıyla ulaşılmaktadır. Giriş kapısı, 219-revak 

mekânı güneybatı bölümündeki kemerli açıklıklardan, merdivenin karşısına denk 

gelen sonuncusunun kapatılmasıyla oluşturulmuş duvarda açılmıştır (Şekil 4.103). 
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ġekil 4.103 : 213 mekânı kuzeydoğu duvarına bakış ve kapatılmış kemer izi. 

Conta imalatı yapılan bir atölye olarak hizmet eden mekân, güneydoğu-kuzeybatı 

yönünde tuğla dolgu duvarla ikiye bölünmüştür. Güneybatı tarafında yer alan 

yaklaşık 21 m² kullanım alanına sahip bölümdeki 6x8 cm boyutlarındaki I profil 

kirişler üzerine oturan asma kat, depolama amaçlı kullanılmaktadır. 213 mekânının 

zemini 30x30 cm boyutlarında seramik karo ile kaplanmış, tavanı ise, betonarme 

döşeme olarak inşa edilmiştir. 

4.1.4.14 214 mekânı-tuvalet 

Hanın kuzeydoğu bölümünde bulunan taş basamaklı merdivenin güneydoğu duvarına 

yaslanan 214 mekânına 218-koridor mekânına açılan 121x224 cm boyutlarındaki 

katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Tuvalet olarak kullanılan mekânın zemini 

20x20 cm boyutlarındaki seramik karoyla kaplanmış, üst örtüsü ise, volta döşeme 

sistemde inşa edilmiştir (Şekil 4.104). 
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ġekil 4.104 : 214 mekânı. 

4.1.4.15 215 mekânı-depo 

214 mekânına kuzeybatı yönünden bitişik olan 215 mekânına 218-koridor mekânında 

bulunan 117x224 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Depo 

olarak kullanılan mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde, aydınlık bölümüne açılan bir 

pencere bulunmaktadır. Zemini şap kaplı deponun tavanı volta döşeme sistemde inşa 

edilmiş olup yer yer mdf plakayla kaplanmıştır (Şekil 4.105). 

 

ġekil 4.105 : 215 mekânı kuzey yönüne bakış. 
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4.1.4.16 216 mekânı-atölye 

215 mekânının güneydoğusunda bulunan mekâna, 218 koridoruna açılan 122x225 

boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Giriş bölümünde, mekânın 

kuzeybatı duvarı boyunca uzanan asma kat, ofis olarak düzenlenmiştir. Mekânın 

zemini şap kaplı olup, güneybatı duvarı üzerinde, 212 mekânına açılan geçiş 

kapatılmış durumdadır. Güneydoğu duvarından 130 cm mesafede, duvara paralel 

olarak yerleştirilmiş 6x14 cm boyutlarındaki I profil kirişler, yük taşıma ve depolama 

amacıyla yapıya sonradan eklenmiştir. Perşembe Pazarı Caddesi‟ne cepheli mekân 

atölye olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.106). 

 

ġekil 4.106 : 216 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

4.1.4.17 217 mekânı-atölye 

218-koridor mekânının güneydoğu ucunda bulunan mekâna, aynı koridora açılan 

122x225 cm boyutlarındaki katlanır demir kapıyla ulaşılmaktadır. Perşembe Pazarı 

Caddesi‟ne cepheli mekânın kuzeydoğu duvarı üzerinde bulunan ve 216 mekânına 

açılan geçiş kapatılmış olup, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda yerleştirilmiş 4x4 

ahşap kirişler ile sonradan oluşturulan asma kat, depo işlevine ayrılmıştır. Zemini şap 

kaplı mekân, atölye olarak kullanılmaktadır (Şekil 4.107). 
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ġekil 4.107 : 217 mekânı güneydoğu duvarına bakış. 

4.1.4.18 218 mekânı-koridor 

218-koridor mekânı, yapının kuzeydoğu bölümündeki merdivenlerin önünden 

başlayıp, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda devam ederek 217 mekânı ile 

sonlanmaktadır (Şekil 4.108). 

 

ġekil 4.108 : 218 mekânı güneydoğu yönüne bakış. 
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Zemini şap kaplı mekânın kuzeydoğu duvarı üzerinde, güneydoğu yönüne doğru 

sırasıyla 214, 215 ve 216 mekânları ile güneybatı duvarı üzerinde 213 mekânı giriş 

kapıları bulunmaktadır. 

4.1.4.19 219-221 mekânları-revak 

Avluyu sırasıyla, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden çevreleyen 219-

221-revak mekânları, plan biçimlenişi olarak U forma sahiptir. 219 mekânına, hanın 

kuzeydoğu bölümünde bulunan taş basamaklı merdivenlerle, 220 ve 221 

mekânlarının birleştiği bölüme ise, kuzeybatı bölümündeki dökme mozaik basamaklı 

merdivenlerle ulaşılmaktadır (Şekil 4.109). 

 

ġekil 4.109 : 219 mekânı kuzeybatı yönüne bakış. 

Tüm revak mekânlarının zemini şap kaplı olup, üst örtüsü volta döşeme sistemde 

inşa edilmiştir. 220-revak bölümü güneydoğu yönündeki üç adet kemerli açıklıktan 

iki başta yer alanlar müdahaleye uğramıştır. Söz konusu açıklıklar küçültülerek, 206 

cm‟den 134 cm genişliğe düşürülmüştür. 221 mekânı güneydoğu ucunda yer alan ve 

mekânın güneybatı-kuzeydoğu yönünde alçıpan duvar ile bölünmesi sonucu elde 

edilen 221a ve devamındaki 221b mekânları ise, depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 

4.110). 
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ġekil 4.110 : 221 mekânı güneydoğu yönüne bakış. 

4.2 Cephe Özellikleri 

4.2.1 Güneydoğu (PerĢembe Pazarı Caddesi) cephesi 

Yapının ara kat kotu olan +2,49 m‟yi tutan girişinin bulunduğu cephedir. Cephenin 

zemin kat cephesi hanın giriş kapısı ile caddeye açılan dükkân açıklığını 

barındırmaktadır (Şekil 4.111, C.9). 

 

ġekil 4.111 : Perşembe Pazarı Caddesi cephesi. 
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Perşembe Pazarı Caddesi cephesi, giriş kat üzerine iki katlı üçer açıklıklı bir düzene 

sahiptir. 235x366 cm boyutlarında basık kemerli açıklıkta yer alan çift kanatlı özgün 

demir giriş kapısı, zeminden 297 cm yukarıdadır. Kapının her iki yanındaki dekoratif 

gömme sütun başlıkları üst kotundan geçen 7x3 cm boyutlarındaki demir profile 

oturmaktadır. Bu kottan kemerin en üst kotuna kadar olan bölüm, demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır. Giriş kapısının üstünde, 75x62 cm boyutlarında taş 

kitabe, yapının yapım yılıyla ilgili bilgi vermektedir. Giriş kapısının yanında bulunan 

409 cm genişliğindeki dükkân cephesinin giriş kapısı tarafı 130x303 cm boyutlarında 

giriş kapısı, geri kalan bölümü ise, 229 cm yüksekliğinde pencere olarak 

düzenlenmiştir. 

Zemin kat açıklıklarını sınırlayan üç adet gömme başlıklı mermer kaplı ayaklar 

oldukça sade bir anlayışa sahip olan cephedeki dekoratif elemanlardandır 

(Şekil.4.112). 

 

ġekil 4.112 : Perşembe Pazarı Caddesi cephesi ara kat kotu. 

Birinci ve ikinci katlarda biri giriş kapısının üzerine denk gelecek şekilde düz atkılı 

üçer pencere yerleştirilmiştir (Şekil 4.113).  
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ġekil 4.113 : Perşembe Pazarı Caddesi cephesi birinci ve ikinci katlar. 

Cephenin yüksekliği, parapetin alt kotunda yer alan taş silme başlangıcına kadar 

11,64 m‟dir. Caddenin eğimi sebebiyle bu yükseklik, yapının doğu ucunda 10,84 

m‟ye düşmektedir. Her bir pencerenin denizlik altında bulunan 14,5 cm 

kalınlığındaki taş söve, pencereler etrafında dönen aynı kalınlıktaki boyalı çerçeveyle 

tamamlanmaktadır. Pencerelerin önünde yer alan birinci katta yatayda dörde, ikinci 

katta üçe bölünmüş demir parmaklıklar, denizlik hizasında taş söveye saplanarak 

hem altta hem de üstte duvar yüzeyinden yaklaşık 9 cm çıkma yapmaktadır. Birinci 

kat pencere açıklıkları 114x230cm boyutlarında iken, ikinci kattakiler 114x198 cm 

boyutlarındadır. 

4.2.2 Güneybatı (Galata Mahkemesi Sokak) cephesi 

İki farklı dönemi yansıtan güneybatı cephesi toplam 42 m genişliğindedir. Galata 

Mahkemesi Sokak‟ın Kutu Çıkmazı ile birleştiği köşeden başlayan 1881 tarihli 

yapıya ait cephe 24 m genişliğindedir. Zemin üzeri üç katlı (ara kat+iki normal kat) 

bölümün zemin kat kotunda han giriş kapısı ile Z03, Z04 ve Z06-ticarethane 

mekânlarının cepheleri yer almaktadır (Şekil C.10). Giriş kapısının sağındaki düz 

atkılı dört açıklık, solunda ise, üç açıklık bulunmaktadır (Şekil 4.114).  
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ġekil 4.114 : Giriş kapısı ve solundaki üç açıklıklı dükkan cephesi. 

Sağdaki 178x261 cm ve 220x261 cm boyutlarındaki açıklıklar Z03, her biri 222x267 

cm boyutlarındaki açıklıklar ise, Z04 mekânına aittir (Şekil 4.115). 

 

ġekil 4.115 : Z03 ve Z04 cephesi. 
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Aynı zamanda söz konusu ticarethanelerin giriş kapılarını barındıran açıklıklardan 

Z04‟e ait olanlar demir panjur, diğerleri ise, katlanır demir kepenkle örtülmüştür. 

Giriş kapısının solunda bulunan Z06 mekânına ait 191x300 cm, 209x300 cm ve 

191x300 cm boyutlarındaki açıklıklar demir panjurla kapatılmıştır. Önceki bölümde 

de belirtildiği gibi 237x375 cm boyutlarında basık kemerli açıklıkta yer alan çift 

kanatlı özgün demir giriş kapısı, zeminden 308 cm yukarıda, kapının her iki 

yanındaki dekoratif gömme sütun başlıkları üst kotundan geçen 7x3 cm 

boyutlarındaki demir profile oturmaktadır. Bu kottan kemerin en üst kotuna kadar 

devam eden demir parmaklıklarla kapatılmış bölüm, cephede bulunan tabelalar 

yüzünden görünememektedir. Giriş kapısının iki yanındaki dekoratif ayaklar 

Perşembe Pazarı Caddesi cephesindekilerin aksine mermerle kaplanmamıştır. 

Ara kattan itibaren birinci ve ikinci katlarda, zemin kat açıklıklarıyla aynı hizada 

beşer adet düz atkılı pencere açıklığı bulunmaktadır. Ara kattaki ortalama 113x120 

cm boyutlarındaki pencere altlarında 16 cm kalınlığındaki taş söve, açıklığın üç 

kenarını dönen boyalı çerçeve ile tamamlanmıştır. Pencerelerde yatayda ikiye 

bölünmüş demir parmaklıklar yer almaktadır. 

Birinci kat hizasını belirleyen 18 cm kalınlığındaki taş kat silmesi üzerindeki pencere 

açıklıkları 112x220 cm‟dir. İkinci kattaki 112x195 cm boyutlarındaki pencere 

açıklıklarının altlarındaki 16 cm kalınlığında taş söve, pencerelerin üç kenarını dönen 

boyalı çerçeve ile tamamlanmıştır. 

Güneybatı cephesinin bu bölümü, tüm cephelerde devam eden taş silme ve parapet 

ile sonlandırılmıştır (Şekil 4.116). 

 

ġekil 4.116 : Kutu Çıkmazı köşesinden başlayarak erken tarihli yapıya kadar olan 

                      bölüm. 
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1881 yılı öncesinde inşa edilen yapıya ait 18 m genişliğindeki tuğla-taş örgü cephe 

simetrik bir düzene sahiptir. Zeminden 373 cm yükseklikte başlayan 12 cm 

kalınlığındaki taş kat silmesiyle sonlanan zemin kat cephesine, Z01 ve Z02 

mekânlarının cephe açıklıkları hâkim olmaktadır. Z02-ticarethane mekânının 

bulunduğu bölümde bulunan 154x283 cm boyutlarındaki açıklığın yapının özgün 

girişlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Bugün kullanılmayan giriş ve yanındaki 

445x280 boyutlarındaki dükkân açıklığı demir panjurla örtülmüştür. Z01 mekânının 

giriş cephesinin yer aldığı ve diğer bölümün simetriği olması gereken cephedeki 

açıklık boyutları değiştirilerek büyütülmüştür. Zemin kat seviyesi sıvalı olan yapının 

orta aksındaki bölümde taş örgü okunmaktadır. Zeminden 274 cm yukarıda yer alan 

kılıç ise yapının özgün döşeme kotuyla ilgili bilgi vermektedir. 

Zemin kat silmesi üzerinde iki kat boyunca devam eden cephenin iki yanı ve orta 

aksına denk gelen sıvasız bölümde 10 cm yüksekliğindeki iki sıra tuğla ve 62,5 cm 

yüksekliğindeki yer yer düzensiz dört sıra taş örgü okunmaktadır. Simetrik düzenli 

cephede her katta üçer adet at nalı kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. Hanın ara 

kat hizasındaki ilk sıra açıklıklar zemin kat silmesi üzerine oturmakta ve açıklıkların 

etrafında yaklaşık 28 cm genişliğinde taş söve bulunmaktadır. PA01, PA03, PA05 ve 

PA06 pencerelerinin üstünde tuğla örgü kemer izi görünmektedir. PA02 pencere 

açıklığı silme alt kotuna kadar kırılarak yüksekliği 85 cm eni ise 70 cm 

büyütülmüştür. Açıklıkların kemer üzengi seviyesine kadar olan yüksekliği 148 cm 

olarak ölçülmüştür. Zeminden 617 cm yukarıda demir kılıç elemanı bulunmaktadır. 

Hanın birinci kat hizasındaki ikinci üçerli pencere dizisi de yine alt sıradakiler gibi at 

nalı kemerli olup etrafında taş söve bulunmaktadır. Açıklıkların kemer üzengi 

seviyesine kadar olan yüksekliği ortalama 172 cm ölçülmüştür. Üçerli sıranın 

ortasındaki P103 ve P108 pencerelerinin hizasında 52x80 cm boyutlarında tepe 

pencereleri bulunmaktadır (Şekil 4.117, 4.118). 
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ġekil 4.117 : Z01 mekânı hizası, birinci ve ikinci katlar. 

   

ġekil 4.118 : Z02 mekânı hizası, birinci ve ikinci katlar. 

Planda duvar yüzeyinden 28 cm çıkma yapan kavisli yaklaşık 32 cm kalınlığındaki 

taş saçakla sonlanan cephe, zemin kat dışında oldukça iyi korunmuştur. At nalı 

kemerli pencere açıklıklarında özgün demir parmaklık ile tepe açıklıklarındaki özgün 

demir kapak bağlantı elemanları dikkat çekicidir. 
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4.2.3 Kuzeybatı (Kutu Çıkmazı) cephesi 

Kuzeybatı cephesi, Arap Camisi‟nin bulunduğu yapı adası ile Galata Ticaret Han‟ı 

ayıran Kutu Çıkmazı‟na bakmaktadır (Şekil 4.119). 

 

ġekil 4.119 : Kuzeybatı ve güneybatı cepheleri köşesi. 

Zemin kat ve ara kat hizasında tuğla duvar örgüsünün okunduğu cephenin +7.55 m 

kotunda bulunan taş kat silmesi üzerinde kalan bölümünün sıvalı olduğu 

görünmektedir. +1.60 m kotuna kadar olan bölümde kaba yonu taş dizisine de 

rastlanan duvar örgüsündeki tuğla boyutları, 5x25 cm ve 6,5x23 cm olarak 

ölçülmüştür. Cephenin sokak kotuna yakın alt kesimlerde düzensizleşen örgü ve 

değişen malzeme boyutları dikkat çekicidir ve faklı yapım dönemlerini işaret ettiği 

düşünülmüştür (Şekil 4.120). 



112 

 

 

ġekil 4.120 : Farklılaşan duvar örgüsü. 

Yapının eğimli bir araziye oturması sebebiyle zemin kat açıklıklarının alt kotu farklı 

yüksekliklerde sonlanmaktadır. Merdivenkovasının bulunduğu bölümde yer alan 

PZ11 penceresi dışındaki tüm açıklıklar +3.47 m kotunda son bulurken, PZ13-PZ15 

pencereleri +1.67 m, PZ16, PZ17 ve PZ19 pencereleri +2.07 m kotunda 

başlamaktadır. PZ18 penceresi kapatılarak önüne 208x255 cm boyutlarında demir 

doğrama monte edilmiş, PZ10 penceresi ise kapatılarak, çimento esaslı malzemeyle 

doldurulmuştur (Şekil 4.121, C.2). 
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ġekil 4.121 : Kapatılmış PZ18 ve PZ10 pencereleri. 

Ara katta bulunan sekiz adet pencere açıklığı merdiven sahanlığına açılan PA26 

penceresi dışında +4.64 m kotunda başlayarak +6.05 m kotunda son bulmaktadır. 

PA26 penceresi ise +4.66 m-+6.96 m kotları arasında düzenlenmiştir. Birinci kat 

pencere açıklıkları +7.73 m taş kat silmesi kotunda başlayarak +9.93 m kotunda son 

bulmaktadır. İkinci kat açıklıkları ise, +11.58 m-+13.49 m kotları arasında 

düzenlenmiştir. Merdiven sahanlığına açılan pencere +9.48 m-+11.75 m kotları 

arasında yer almaktadır. 

Zemin kat ve ara kat pencere açıklıklarında demir parmaklık, tüm pencere altlarında 

ise ortalama 18 cm yüksekliğinde taş söve uygulanmıştır. Cephe, taş silme ve parapet 

ile sonlandırılmıştır (Şekil 4.122). 
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ġekil 4.122 : Ara kat ile birinci ve ikinci kat açıklıkları. 

4.3 Strüktür ve Malzeme Özellikleri 

4.3.1 Duvarlar 

1881 tarihli yapının kâgir beden duvarlarının ortalama kalınlığı zemin katta 75-80 

cm, ara katta 65-70 cm, birinci katta 55-65 cm, ikinci katta 55-60 cm‟dir. Tuğla 

duvarların güneydoğu ve güneybatı cepheleri tüm katları iç ve dış yüzeyleri, 

kuzeybatı cephesi ise birinci ve ikinci katları iç ve dış yüzeyleri sıvalıdır. Cephedeki 

kat ve parapet altı silmeleri ile pencere söveleri taş, güneydoğu cephesi giriş kapısı 

kemer profili mermerdir. İç duvarların ortalama kalınlığı zemin katta 55-70 cm, ara 

katta 45-55 cm, birinci katta 35-50 cm, ikinci katta 30-40 cm‟dir. Avluyu çevreleyen 

revakları taşıyan kemer ayak boyutları birinci katta ortalama 63x68 cm, ikinci katta 

61x68 cm‟dir. Kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanan üç kemerli bölümdeki iki 

taraftaki kemerlerin yapılan müdahale sonrası küçültüldüğü anlaşılmaktadır. İç duvar 

yüzeyleri Z03, Z06 ve Z25 mekânlarında plastik kaplama malzemesi ile kaplanmış 

olup diğer mekânlarda sıva üzeri boya ile bitirilmiştir. Islak hacimler seramik karo 

kaplıdır. 
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1881 yılı öncesine tarihlenen yapının kâgir beden duvarlarının ortalama kalınlığı 

zemin katta 80-85 cm, ara katta 70-75 cm, birinci katta 55-70 cm‟dir. Güneybatı 

cephesi zemin kat seviyesi iç ve dış yüzeyleri sıvalı bitirilmiş, diğer katlarda ise 

cephe duvar örgüsü sıvanmamıştır. Kuzeybatı cephesinin gözlemlenebilen kısmı dış 

yüzeyde sıvanmamıştır. Kat silmesi ile pencere söveleri taştır. Zemin kat iç duvar 

yüzeyleri plastik kaplama plakası, diğer katlarda ise sıva üzeri boya ile bitirilmiştir. 

1980‟lerde inşa edilen ve Z15-Z23 ile A14-A23 mekânlarını barındıran betonarme 

yapının duvarları 20 cm genişliğinde olup iç ve dış yüzeyde sıva üzeri boya ile 

kaplıdır (Şekil C.2-C.5). 

4.3.2 DöĢemeler 

1881 tarihli yapının döşeme konstrüksiyonu ara katta ahşap, birinci ve ikinci katlarda 

ise 5x12 cm boyutlarındaki I putreller arasına 19x29 cm ve 13,5x29 cm 

boyutlarındaki tuğlaların kemer şeklinde örülmesiyle elde edilen volta tipi 

döşemedir. Özgün ahşap tavan döşemesi betonarme olarak değiştirilmiş Z07 

mekânındaki izlerden ara kat ahşap döşemede kullanılan kiriş boyutları 6x14 cm 

olarak ölçülmüştür. Yapıda döşemelerin çoğu özgün malzeme üzeri çimento esaslı 

malzemeyle (şap) kaplanmıştır. Çimento esaslı malzemeye ek olarak pvc esaslı 

malzeme, seramik karo, halı ve mermer de kullanılmıştır. Zemin kat tavanları ahşap 

kaplama malzemeleriyle kaplanmış, volta döşemeler ise sıva üzeri boya ile 

tamamlanmıştır.  

1881 yılı öncesine tarihlenen yapının ara kat döşemeleri betonarme olarak 

değiştirilmiştir. Betonarme döşeme kalınlığı zemin katta 21cm, ara katta ise 18 cm 

olarak ölçülmüştür. Birinci kat döşemesi ise içten sıvalı beşik tonozdur. 

4.3.3 Örtü sistemi 

1881 tarihli yapının özgün çatı konstrüksiyonu değişikliğe uğramış, Alman Arkeoloji 

Enstitüsü‟nden edinilmiş eski fotoğraflarda teras çatı olarak görünen bölümler, 

ondüle levha kaplı az eğimli çatı olarak yeniden düzenlenmiştir (Şekil 4.123, C.06). 
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ġekil 4.123 : 1881 tarihli yapı güneydoğu bölümü çatı örtüsü. 

Güneydoğu kuzeybatı doğrultusunda düzenlenen ve eski fotoğraflarda Marsilya 

kiremiti kaplı olduğu görünen basit kırma çatı bölüm ve avlu üzerini örten çelik 

konstrüksiyonlu cam çatı da dıştan ondüle levha ile kaplanmıştır (Şekil 4.124, 4.125). 

 

ġekil 4.124 : 1881 tarihli yapı kuzeybatı bölümü çatı örtüsü. 
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ġekil 4.125 : 1881 tarihli yapı güneybatı bölümü ve avlu üst örtüsü.  

208-212 mekânlarında ise, ortalama 65x185 cm boyutlarında özgün çatı ışıklıkları 

bulunmaktadır. 215 mekânındaki 115x190 cm boyutlarındaki çatı ışıklığı ise 

sonradan açılmıştır. Parapet duvarı arkasında biriken su cephelerde bulunan plastik 

yağmur iniş borularıyla (güneydoğu cephesi bir adet, güneybatı cephesi üç adet, 

kuzeybatı cephesi beş adet) uzaklaştırılmaktadır. Avlu üzerini örten çatı suları ise, iki 

adet plastik boruyla avlu zeminine akıtılmaktadır. Parapet duvarı üzerinde sırlı 

pişmiş toprak bacalar bulunmaktadır (Şekil 4.126). 
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ġekil 4.126 : 1881 tarihli yapı kuzeydoğu bölümü ve seramik bacalar.  

1881 yılı öncesine tarihlenen yapının üstü Marsilya kiremiti kaplı beşik çatı ile 

örtülüdür. 101 mekânında 150x180 cm boyutlarında bir çatı ışıklığı bulunmaktadır. 

Yağmur suları cephede bulunan üç adet plastik yağmur iniş borusuyla 

uzaklaştırılmaktadır. Çatıda baca bulunmamaktadır (Şekil 4.127). 

 

ġekil 4.127 : 1881 yılı öncesine tarihlenen yapı çatı örtüsü. 
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4.3.4 Saçaklar 

1881 yılı öncesine tarihlenen yapı güneybatı dış duvarı planda duvar yüzeyinden 28 

cm çıkma yapan kavisli taş saçakla sonlanmaktadır. Saçak kornişi toplam yüksekliği 

cepheden dışarı taşan noktadan kiremit altına kadar ortalama 32 cm‟dir. Saçağın 

örtüsü Marsilya tipi kiremittir. 

4.3.5 Merdivenler 

Avlunun Z05-giriş mekânıyla birleştiği kuzeybatı bölümünde, zemin kattan 

başlayarak yapının tüm katlarına ve çatıya ulaşan merdiven tek kollu dökme mozaik 

basamaklıdır (Şekil 4.128).  

 

ġekil 4.128 : Yapının kuzeybatı bölümündeki merdivenden görünüm. 

Z15-depo mekânının kuzeyinde yer alan on üç basamaklı merdiven ile yapının 

kuzeydoğu bölümünde bulunan ve ikinci kat seviyesine kadar ulaşan tek kollu 

merdiven taş basamaklıdır (Şekil 4.129). 
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ġekil 4.129 : Yapının kuzeydoğu bölümündeki merdivenden görünüm. 

Kuzeydoğu bölümde bulunan merdivendeki ahşap küpeşte ve demir korkulukları 

diğer merdivendekilere göre daha sadedir. 
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4.4 Yapıdaki Bozulmalar 

4.4.1 Kullanımdan kaynaklanan bozulmalar 

Galata Ticaret Han‟da bozulmalar, ağırlıklı olarak kullanıcıların mekânları işlevleri 

doğrultusunda değiştirmesiyle ortaya çıkan mekânsal bozulmalardır. Zemin katta; 

Z01 ve Z02 mekânları kuzeydoğu bölümlerinde yer alan tuğla duvarlarla ikiye 

ayrılmış; her bir mekânın içinde işleve uygun olarak ofis bölümleri oluşturulmuştur. 

Z03 mekânı kuzeydoğu bölümünde de benzer bir uygulamaya gidilerek, alüminyum 

bölücü elemanlarla şirketin ofis bölümü ayrılmış ve üst katta bu bölüme, A03 

mekânına çıkan bir merdiven eklenmiştir. Z05 mekânındaki büfe yapıya sonradan 

eklenmiştir. Z04 mekânı kuzeydoğu bölümünde de, yine alüminyum bölücü 

elemanlarla bir ofis bölümü oluşturulmuştur. Z01-Z04 mekânları kuzeydoğu 

duvarlarındaki açıklıklar ise, Z24-avlu mekânında bulunan Z15-Z23 ile A15-A23 

mekânlarını barındıran betonarme yapı tarafından kapatılmıştır. Z06 mekânı, 

sonradan açılan bir geçişle Z25 mekânıyla birleştirilmiş, Z26 mekânının merdiven 

sahanlığına açılan kapısı ise iptal edilmiştir. Z06 mekânı kuzeybatı penceresi de 

kapatılmıştır. Z07 mekânı güneydoğu bölümünde ahşap bölücü elemanlarla, Z08 

mekânı güneybatı bölümünde ise alüminyum bölücü elemanlarla, ofis bölümleri 

oluşturulmuştur. Z08 mekânı doğu köşesi tuğla duvarla bölünerek wc kullanımına 

ayrılmıştır. Z09 mekânı güneydoğu duvarına yaslanan bir merdivenle ara kat A09 

mekânına, aynı duvar üzerinde açılan bir geçişle de Z10 mekânına dâhil edilmiştir. 

Z10 mekânı güneydoğu bölümünde ahşap bölücü elemanlarla ofis bölümü 

oluşturulmuştur. Z11 mekânı güneydoğu bölümünde ise alüminyum bölücü 

elemanlar ve çelik kirişler yardımıyla oluşturulan asma kat ofis olarak kullanılırken, 

asma kat altındaki bölüm depo olarak ayrılmıştır. 
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Ara katta; A02 mekânı güneybatı duvarına paralel olarak tuğla duvarlarla iki adet 

ofis birimine bölünmüştür. Aynı mekânın kuzeydoğu bölümünde ise ahşap bölücü 

elemanlarla depo olarak kullanılan bölüm oluşturulmuştur. A03 ve A04 mekânları 

A03 mekânı kuzeybatı duvarında açılan iki geçişle birleştirilmiştir. A05 mekânı 

kuzeybatı duvarındaki A06 mekânına açılan geçiş ise kapatılmıştır. A07 mekânı 

kuzeybatı bölümünde tuğla duvarlarla mekân ikiye ayrılmış, kuzeydoğu duvarı 

üzerindeki A08 mekânına açılan kapı iptal edilmiştir, geçiş ise kapatılmıştır. A09 

mekânı kuzeybatı duvarına paralel ahşap bölücü elemanlarla ofis bölümü 

oluşturulmuş güneydoğu duvarında açılan geçişle A10 mekânıyla birleştirilmiştir. 

A10 mekânı kuzeybatı duvarına paralel olarak düzenlenen tuğla duvarlarla ayrılan 

bölüm wc olarak kullanılmaktadır. A11 mekânı güneybatı duvarına paralel olarak 

tuğla duvar ve ahşap elemanlarla, A13 mekânı ise kuzeydoğu duvarına paralel olarak 

ahşap elemanlarla ikiye ayrılmıştır. A14-A23 mekânlarını barındıran betonarme yapı 

sonradan eklenmiştir. A26-A27 mekânları arasındaki duvar kaldırılmış; duvar 

hizasında asma kat oluşturularak ofis bölümüne ayrılmıştır. A26a mekânı yapıya 

sonradan eklenmiştir. A28 mekânı güneybatı duvarına paralel olarak yerleştirilmiş 

demir bölücü elemanlarla bölünerek A28a-A28c mekânları oluşturulmuştur. A29a-

çay ocağına açılan A29b depo bölümü sonradan oluşturulmuştur. 

Birinci katta; 101 mekânı kuzeydoğu ve kuzeybatı duvarları üzerindeki pencereler 

kapatılmıştır. 102 mekânında tuğla bölücü duvarlarla güneydoğu duvarına yaslanan 

wc mekânı oluşturulmuştur. Aynı mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde oluşturulan bir 

geçişle 102 mekânı 123 mekânına bağlanmıştır. 103 mekânı kuzeydoğu duvarındaki 

pencere kapatılmıştır. 104 ve 105 mekânları güneybatı duvarlarına paralel olarak 

oluşturulan asma katlar ofis bölümlerine ayrılmıştır. Yine aynı şekilde 109 mekânı 

güneybatı duvarına paralel olarak çelik kirişler üzerine oturan bir asma kat 

düzenlenmiştir. 119 mekânında da benzer bir uygulamaya gidilerek güneydoğu 

güneybatı doğrultusunda ahşap kirişler yerleştirilerek depo olarak kullanılan asma 

kat oluşturulmuştur. 115 mekânı sonradan eklenmiştir, 123 mekânın güneydoğu 

güneybatı doğrultusunda bölünmesiyle 123a mekânı oluşturulmuştur. 
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İkinci katta; 202 ve 203 mekânları güneybatı duvarlarına paralel olarak yerleştirilen 

metal kutu profiller ile depo olarak kullanılan asma katlar oluşturulmuştur. Yine 206 

mekânı kuzeydoğu duvarına paralel ahşap kirişe oturan depo bölümü sonradan 

eklenmiştir. 207 mekânı güneybatı kuzeybatı duvarlarının birleştiği bölüm ahşap 

bölücü elemanlarla ofis kullanımına ayrılmıştır. Aynı mekânın kuzeybatı duvarı 

üzerindeki P220 penceresi ise müdahaleye uğrayarak büyütülmüştür. 208 mekânı 

kuzeydoğu duvarına paralel olarak ofis kullanımına sahip asma kat oluşturulmuştur. 

210 ve 211 mekânlarında benzer bir uygulamayla mekânların doğu köşelerinde ve 

216 mekânı kuzeydoğu köşesinde ofis olarak kullanılan asma katlar eklenmiştir. 217 

mekânında da güneydoğu güneybatı doğrultusunda ahşap kirişler yerleştirilerek depo 

olarak kullanılan asma kat oluşturulmuştur. 213 mekânı sonradan eklenmiştir, 221 

mekânın güneydoğu güneybatı doğrultusunda bölünmesiyle 221a ve sonrasında 221b 

mekânları oluşturulmuştur. 

4.4.2 Strüktürel bozulmalar 

Yapılan çalışmalar sonucunda yapıda birtakım strüktürel bozulmalar tespit edilmiştir. 

Zemin katta; Z01, Z02, Z07 mekânları ara kat döşemeleri betonarme olarak 

değiştirilmiştir.  

Ara katta; A01 ve A02 mekânları döşemeleri betonarme olarak değiştirilmiş, A26 ve 

A27 mekânları arasındaki duvar kaldırılmıştır. 

Birinci katta; 115 mekânı döşemesi 101 mekânı kuzeydoğu duvarına bindirilmiştir. 

Tüm katlarda uygulanmış olan asma katların yapının taşıyıcı sistemine hangi oranda 

zarar verdiği uygulama sırasında anlaşılacaktır. 

1881‟den öncesine tarihlenen yapının güneybatı cephesindeki birinci kat hizasına 

denk gelen kılıçların duvar yüzeyinden temaslarının kesildiği gözlenmiştir (Şekil 

C.12). 

Yapının kuzeybatı cephesinde, merdivenkovasının denk geldiği bölümde ciddi 

strüktürel sorunlar tespit edilmiştir. Kuzeydoğu duvarı düşey ekseninden ayrılmış ve 

duvar yüzeyinde düşey strüktürel çatlaklar oluşmuştur (Şekil C.12). 



124 

 

4.4.3 Malzeme bozulmaları 

Yapının tüm katlarındaki zemin ve tavan kaplama malzemeleri müdahaleye 

uğramıştır.  

Zemin katta; Z08, Z11 ve Z15, ara katta A06, A10, A11, A28 ve A29a, birinci katta 

113, ikinci katta ise 203,204 ve 207 mekânlarında özgün zemin kaplamasına 

rastlanmıştır. Döşemelerin çoğu çimento esaslı malzemeyle (şap) kaplanmış özellikle 

zemin kat ve ara katta pvc esaslı malzeme, seramik karo, ahşap kaplama malzemesi, 

halı ve mermer kullanımına da başvurulmuştur.  

Zemin katta; Z04, Z06, Z10 ve Z13 dışında tüm zemin kat mekânlarındaki tavan 

kaplama malzemesi değiştirilmiştir.  

Volta tavanlardaki demir I putrellerde korozyon ve tuğla dolgu bölümde sıva 

dökülmesi görülmektedir. 

Yapının Perşembe Pazarı Caddesi, Galata Mahkemesi Sokak ve Kutu Çıkmazı‟na 

bakan pencerelerindeki ahşap doğramalarda çürüme, demir kepenklerde ise paslanma 

gözlenmektedir. 

Yapının kuzeybatı ve kuzeydoğu bölümündeki merdiven basamakları aşınmış ve yer 

yer kırılmalar olmuştur. 
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5.  RESTĠTÜSYON 

1881 ve daha erken tarihli olmak üzere farklı iki dönemde inşa edilmiş yapılardan 

oluşan Galata Ticaret Han günümüze büyük ölçüde korunmuş durumda ulaşmıştır. 

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi inşa edildiği tarihten günümüze dek ticaret 

yapısı olarak kullanılmış; ancak bazı değişikliklere uğramıştır. Restitüsyon kararları 

alınırken, arşiv belgeleri ve eski fotoğrafların yanında ağırlıklı olarak yapının 

değişikliğe uğradığını gösteren izlerden de yararlanılmıştır. 

Öncelikli olarak yapının tescil durumu araştırılmış, I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‟ndaki dosyalar incelenmiştir. Yapının, aynı kurul 

tarafından, 13.11.1979 gün ve 560 sayılı karar uyarınca tescillendiği ve koruma 

gurubu II olarak belirlendiği öğrenilmiştir. Yapı aynı zamanda, 07.07.1993 gün ve 

4720 sayılı karar ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde bulunmaktadır. 

Galata Ticaret Han‟ın dönemsel analizini yapabilmek ve 1881 yılından önce inşa 

edilen yapıyı tarihlendirebilmek amacıyla, yapının tapu kayıtlarında adı geçen 

Ayasofya Vakfı‟na ait, Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟nde bulunan kayıtlar ile vakfiye 

incelenmiş; ancak herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Yapının bu bölümünün 

Ceneviz Dönemi‟ne ait olup olmadığının incelenmesi sürecinde, benzer karakterli 

Fener evleri ile ilgili olarak 1984 yılında Mimar Gülen Yamaner tarafından 

hazırlanmış olan “Eski Haliç Yerleşme Bölgesi Fener Mahallesi ve Fener Evleri 

Üzerine Koruma Amaçlı Çalışma” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır.  

Yapıya ait eski fotoğraflara ulaşmak için çeşitli arşivler taranmıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda, han ve yakın çevresini gösteren ve Alman Arkeoloji Enstitüsü‟nden 

edinilen 19. yüzyılın farklı dönemlerine tarihlenen fotoğraflar bulunmuştur. Söz 

konusu fotoğraflar cephe restitüsyon önerilerinin geliştirilmesinde faydalı olmuştur.  
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Mekânsal ve vaziyet planı ölçeğindeki sorunların çözümünde, Osmanlı Bankası 

Arşiv ve Araştırma Merkezi‟nden alınan 1905 tarihli Goad Haritası ile T.C. 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi‟nde bulunan 1932 tarihli müsakkafat vergisi 

kayıtlarından yararlanılmıştır. Müsakkafat vergisi kayıtlarında, yapının Galata 

Mahkemesi Sokak‟a cepheli erken tarihli bölümü, Perşembe Pazarı Caddesi‟ne 

açılan dükkân ve yine aynı caddeye açılan 1881 tarihli bölümün
4
 mekânsal 

biçimlenişi ve atölye olarak kullanılan odalarda bulunan makinelere ait bilgiler 

bulunmaktadır. Restitüsyon çizimleri, yukarıda sözü edilen kaynaklardan edinilen 

bilgilerin yapı üzerinde tespit edilen verilerle karşılaştırılması doğrultusunda 

tamamlanmıştır.  

5.1 Yapının Dönemsel Analizi 

Yapının restitüsyon çiziminin gerçekleştirilmesi amacıyla, farklı dönemlerde inşa 

edilen bölümler ve yapılan müdahaleler tespit edilmiştir. Yapıdan elde edilen veriler 

doğrultusunda, yapıda başlıca üç dönemin izi olduğu belirlenmiştir.  

İlk dönem, 1881 yılı öncesini belirtmektedir. Bu dönemde, yapının Galata 

Mahkemesi Sokak‟a cepheli üç katlı kâgir bölümünün var olduğu bilinmektedir. 

İkinci dönem, 1881 yılından 1980‟li yıllara kadar olan aralığı kapsamaktadır. Bu 

dönemin başlangıcı olarak, Perşembe Pazarı Caddesi giriş kapısı üzerindeki kitabede 

yazılı olan 1881 tarihi seçilmiştir. Ancak, yapının kuzeybatı bölümündeki 

merdivenin, kuzeydoğu bölümündeki merdivenden farklı olarak dökme mozaik 

basamaklara ve yaklaşık 65 cm daha dar bir merdivenkovasına sahip olması, yapının 

bu bölümünün daha geç bir tarihte inşa edildiğini düşündürmektedir. Kuzeybatı 

merdiveninin taşıyıcı duvarındaki kırıklık ve Kutu Çıkmazı cephesindeki pencere 

düzeninin farklılaşması, üçüncü bölümde de belirtildiği üzere, inşaatın 1876-1881 

yılları arasında gerçekleştiği düşüncesini desteklemektedir (Şekil 5.1). 

                                                 

 
4
 Yapılar sırasıyla Galata Mahkemesi Sokak 2 ve 4 numara ile Perşembe Pazarı Caddesi 24 ve 26 

numaralarla gösterilmiştir. 
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ġekil 5.1 : Zemin kat rölöve çizimi, Galata Ticaret Han kuzeybatı bölümü. 

Galata Mahkemesi Sokak üzerinde yer alan giriş kapısının kemer profilinin, 

Perşembe Pazarı Caddesi giriş kapısından daha sade bir görünüme sahip olması da 

bu görüşü desteklemektedir. Cephede gözlemlenen bu çeşitliliği iç duvarlarda 

okumak mümkün olmadığından, uygulama aşamasında elde edilecek olası veriler, 

restitüsyonda karşılaşılan bu soruların cevaplanmasında yararlı olacaktır ve revizyon 

yapılması gerekebilir. Bu gözlemler ışığında, 1881 yılında, Perşembe Pazarı Caddesi 

ile Galata Mahkemesi Sokak‟tan girişi olan ve mevcut yapıya bitişik nizamda dört 

katlı kâgir yapı inşa edildiğini söylemek mümkündür. Son dönem ise, yapının 1980‟li 

yıllarda geçirdiği müdahalelerle birlikte mevcut durumunu içermektedir. Hazırlanan 

restitüsyon projesinde, yapının ikinci dönemi esas alınmıştır. 

5.2 Restitüsyon Sorunları 

Karşılaşılan restitüsyon sorunları, ölçek ve içeriklerine göre mekânsal sorunlar, yapı 

bileşeni ölçeğindeki sorunlar ve malzeme ölçeğindeki sorunlar olmak üzere üç ana 

başlık altında toplanabilir. 

Kuzeybatı merdiveni duvarındaki kırıklık. 
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Mekânsal sorunlara sebep olan faktörler, yapının üçüncü döneminde uygulanmış 

olan kullanıcı müdahaleleridir. Z24-avlu mekânına oturan ve zemin kat ile ara kat 

boyunca devam eden betonarme birim
5
, 1980‟li yıllardan sonra yapıya eklenmiştir. 

Betonarme birimin yaslandığı Z02-Z04 mekânları ile A02-A04 mekânlarının 

kuzeydoğu duvarlarındaki pencere açıklıklarının yine bu dönemde kapatıldığı 

düşünülmektedir. 

Hanın zemin katından itibaren tüm yapı boyunca devam ederek Z14, A14, 115 ve 

213 mekânlarını barındıran betonarme ek ise 1980‟li yıllardan sonra inşa edilmiştir. 

Betonarme ekin güneydoğu duvarının arkasında kalan bölümde olduğu düşünülen 

Z01, A01 ve 101 mekânlarının kuzeydoğu duvarlarındaki açıklıklar ekle birlikte 

kapatılmış ve yine bu dönemde avluyu örten çatı da güneydoğu yönünde 

küçültülmüştür. 

1881 öncesine tarihlenen yapıdaki özgün ara kat döşemeleri, handa gerçekleştirilen 

bir önceki uygulamalar sırasında kaldırılıp betonarme olarak değiştirilmiştir. Yine 

aynı dönemde, Z07 ile A07 mekânları ara kat özgün ahşap döşemesi betonarme 

olarak değiştirilmiştir. 

Mekânlardaki betonarme uygulamalar dışında, özgün mekân kurgusunda olmayan 

Z03 ile A03 ve Z09 ile A09 mekânlarını birbirine bağlayan merdivenler yapıya 

sonradan eklenmiştir.  

Özgün kullanımda depo olduğu düşünülen Z25 mekânı da, kuzeybatı duvarında 

sonradan açılan bir geçişle Z06 mekânı ile birleştirilmiştir. 

Yine bu dönemde A26 ile A27 mekânları arasındaki duvar kaldırılmıştır. 

Z01-Z05, Z07-Z11, A02, A07, A09-A11, A13, 101-105, 108, 109, 119, 123, 202, 

203, 205-211, 215-217 ve 220 mekânlarında yer alan bölücü elemanlar da, yapının 

özgün mekân kurgusunu bozmaktadır. 

                                                 

 
5
 Betonarme birim, zemin katta Z15-Z23 mekânlarını ara katta ise A15-A23 mekânlarını 

barındırmaktadır. 
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Yapı bileşenlerinden merdivenler, çok fazla müdahaleye uğramamıştır; ancak 

pencere ve kapıların birçoğunda değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır. Galata 

Mahkemesi Sokak cephesi zemin kat açıklıklarının KZ09-giriş kapısı dışındakilerin 

müdahaleye uğrayarak genişletildiği düşünülmektedir. Birinci katta A03 ve A06 

mekânı pencereleri hariç tüm pencereler, elemanlarından bazılarını (ahşap doğrama 

ve katlanır demir kepenk) kaybetmiştir. Aynı durum birinci ve ikinci kat pencereleri 

için de geçerlidir.  

Kutu Çıkmazı zemin kat pencerelerinden PZ10 ve PZ18 kapatılmış, PZ17 ve PZ19 

dışındaki tüm pencereler elemanlarından bazılarını yitirmiştir. Ara kattaki A06 ve 

A08 mekânlarındaki pencereler özgün biçim ve kesitini korurken diğer 

pencerelerdeki ahşap doğramaların pvc ile değiştirildiği ve elemanlarından 

bazılarının kaldırıldığı gözlenmiştir. Birinci kattaki pencerelerin özgün olduğu, ikinci 

kattakilerden P219 ve P221 dışındakilerin değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır. 

Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan özgün KA06 giriş kapısı yanındaki dükkân 

cephesindeki kemerli iki açıklık müdahaleye uğramış ve aralarındaki dekoratif sütun 

kaldırılmıştır. Birinci kattaki 118 mekânının pencerelerindeki ahşap doğramalar pvc 

ile değiştirilmiş, ikinci kattaki 217 mekânının penceresinde ise eleman kaybı 

saptanmıştır. 

Avluya bakan pencerelerin çoğunun korunduğu; ancak özgün çift kapılı (katlanır 

demir kapı+ahşap kapı) sistemdeki elemanlardan birinin değiştirildiği ya da 

kaldırıldığı gözlenmiştir. 

Malzeme ölçeğindeki sorunlar, yapının zemin ve ara kat döşeme kaplamalarının 

saptanmasında ortaya çıkmıştır. Yapıda tespit edilen izler sonucunda, Galata Ticaret 

Han‟ın 1881‟de inşa edilen bölümünün zemin kat döşemesinin taş kaplama olduğu 

düşünülmüştür. Özgün ara kat döşemesinin korunduğu Z10 ve Z11 mekânlarına 

bakılarak, ara kat döşemelerinin ahşap kiriş üzeri ahşap kaplama plakası ile bitirildiği 

sonucuna varılmıştır. Özgün volta döşeme sistemine sahip birinci ve ikinci kat 

döşemelerinin ise üstten ahşap kaplama tahtası ile kaplandığı düşünülmüştür. 

1881 öncesine tarihlenen yapının ara kat döşemelerinin özgün sistemini aydınlatacak 

herhangi bir yazılı ya da görsel kaynak bulunamamış; ancak han sakinleri ve odabaşı 

ile gerçekleştirilen ikili konuşmalarda, söz konusu döşemelerin 1980‟li yıllara kadar 

ahşap olduğu ve o dönemde betonarme olarak yenilendiği bilgisine ulaşılmıştır.  
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5.3 Restitüsyon Önerisi 

5.3.1 Vaziyet planı restitüsyonu 

Yapının ikinci dönemi esas alınarak gerçekleştirilen restitüsyon çalışması sırasında 

1905 tarihli Goad haritası incelenmiştir (Şekil 5.2).  

 

ġekil 5.2 : 1905 tarihli Goad Haritası (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

                  Merkezi, No:26). 

Söz konusu haritada, yapının inşa edildiği dönemde güneydoğu yönünde bitişik 

nizamda iki katlı kâgir bir yapı ile yanında günümüzde de var olan Serpuş Han 

bulunmaktadır. Güneybatı yönünde, yine bitişik nizamda üç+bodrum katlı, Saatchi 

Han olarak belirtilmiş kâgir yapı yer almaktadır. Kuzeydoğu yönünde, Kutu Çıkmazı 

üzerinde Galata Ticaret Han‟a bitişik nizamdaki han yapısının yerinde üç katlı ahşap 

konut bulunmaktadır. Aynı haritadan, Galata Mahkemesi Sokak üzerindeki 

yapılaşmanın günümüzdeki gibi olduğu okunmaktadır. Rölöve çizimlerinde 101, 

208-212 olarak kodlanan mekânlardaki çatı ışıklıklarının özgün olup, 215 

mekânındaki ışıklığın sonradan açıldığı anlaşılmaktadır. Z24-avlu mekânının üzerini 

örten çelik konstrüksiyonlu cam çatı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 

375 cm daha uzundur ve 1881 tarihinden daha önce inşa edilen yapının kuzeydoğu-

güneybatı yönündeki dış duvarı hizasında sonlanmaktadır. Çatıya çıkan merdivenin 

ulaştığı nokta ise haritada belirtilmiştir; mevcut konumunun özgün olduğu 

düşünülmektedir (Şekil C.13). 
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5.3.2 Plan restitüsyonu 

5.3.2.1 Zemin kat restitüsyonu 

Müsakkafat vergisi kayıtlarında yapının zemin katı olarak Galata Mahkemesi 

Sokak‟tan giriş bölümünde +0,12 m kotuna oturan kat ile Perşembe Pazarı Caddesi 

girişinden A13 mekânına çıkan merdivenlere kadar olan bölüm ifade edilmiştir. 

Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan dükkân ise 24 numara olarak ayrıca ele alınmıştır 

(Şekil B.1) Kayıtlarda yapının zemin katında bir kahve ocağı, iki depo ve on oda 

bulunduğu belirtilmiştir (Şekil B.2). 

Yukarıda sözü edilen bilgiler ve yapıda gerçekleştirilen gözlemler ışığında Galata 

Mahkemesi Sokak‟a cepheli Z03, Z04, Z06 mekânlarının günümüzdeki plan 

şemasının büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğu anlaşılmaktadır. Mekânlardaki ara 

duvarlar, Z03 mekânındaki üst kata çıkan merdiven ve Z06-Z25 mekânları arasındaki 

geçiş yapıya sonradan eklenmiştir.  

Kutu Çıkmazı‟na cepheli Z07-Z09 mekânlarındaki ek duvarlar kaldırıldığında özgün 

mekân biçimlenişi ortaya çıkmaktadır. Z08-Z09 mekânları arasındaki kapatılmış 

geçişin özgün olduğu düşünülmüştür. Z09 mekânı güneydoğu duvarında açılan geçiş 

ile Z10 mekânı, yine güneydoğu duvarına yaslanan merdiven ile ara kattaki A09 

mekânı ile birleştirilmiştir. Z10-Z13 mekânları ise, bölücü duvarlar dışında özgün 

biçimlenişini korumaktadır.  

Z04, Z06, Z10, Z13 mekânlarında bulunan 110x150 cm boyutlarındaki ahşap tavan 

kaplama tahtası ve Z08, Z11, Z15 ve Z16 mekânlarındaki taş kaplama malzemenin 

özgün olduğu düşünülmektedir (Şekil C.14).  

5.3.2.2 Ara kat restitüsyonu 

Vergi kayıtlarında ara katın içten geçmeli üç oda şeklinde düzenlendiği belirtilmiştir 

(Şekil B.2). Yapıdaki izler de bu bilgiyi destekler niteliktedir. İki odanın girişi rölöve 

çizimlerinde A30 olarak gösterilmiş ara sahanlıktan, birinin girişi ise A13-ofis (han 

yönetimi) olarak kullanılan mekândan gerçekleştirilmiştir. 

İçten geçmeli odalar üç kola ayrılmıştır. Güneybatı kolu A03-A06 mekânlarını, 

kuzeybatı kolu A07-A09 mekânlarını, kuzeydoğu kolu ise A10-A13 mekânlarını 

barındırmaktadır. A06, A10 ve A11 mekânlarında bulunan 12 cm genişliğindeki 

ahşap kaplama tahtasının özgün olduğu düşünülmektedir (Şekil C.15).  
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5.3.2.3 Birinci ve ikinci kat restitüsyonu 

Birinci ve ikinci katlarda aynı plan şemasına sahip on beşer oda bulunmaktadır (Şekil 

B.1). Vergi kayıtlarında ıslak hacimlerden bahsedilmediği anlaşılmış ve yapının 

kuzeydoğu bölümündeki merdivenin yanındaki 116 ve 214 mekânlarının tuvalet 

olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Günümüzde 214 mekânının hâlâ tuvalet olarak 

kullanılması ve odabaşıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerde 116 mekânının da 

birkaç sene öncesine kadar tuvalet işlevine sahip olduğu bilgisi, bu düşünceyi 

desteklemektedir. Söz konusu mekânlar restitüsyon çizimlerinde 113 ve 213 olarak 

gösterilmiştir. 

İkinci kat ile birinci kat arasındaki tek fark, 221-çatı arası mekânıdır. Buradaki 

dökme mozaik basamaklı merdivenle +14,57 m çatı kotuna çıkılmaktadır. 

1881 yılı öncesine tarihlenen yapı, vergi kayıtlarında Galata Mahkemesi Sokak 2 ve 

4 numaralar olarak kayıtlıdır (Şekil B.3, B.4). Kayıtlardan her bir yapının katta birer 

oda olacak şekilde düzenlendiği okunmaktadır. Yapının Galata Mahkemesi 

cephesindeki simetrik biçimleniş ile iç mekân kuzeydoğu duvarı üzerinde okunan 

simetrik pencere açıklıkları, her bölümün düşey sirkülâsyonunun kendi içinde 

çözüldüğünü düşündürmüştür (Şekil C.16, C.17). 

5.3.2.4 Çatı restitüsyonu 

Yapının 19. yüzyıl sonlarına tarihlenen fotoğrafına bakıldığında, çatının kuzeybatı 

bölümünün üzerinin Marsilya kiremiti kaplı olduğu görünmektedir (Şekil 5.3).  
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ġekil 5.3 : Şekil 5.6‟teki fotoğraftan detay. 

Günümüzde, özgün kiremitlerin ondüle levha ile değiştirildiği anlaşılmaktadır. 

Çatının özgün eğimi ve bitiş kotu bilinmediğinden restitüsyon çizimlerinde çatı 

birleşim detayları ile kaplama malzemesi değişiklikleri belirtilmiştir.  

Kuzeydoğu bölümünün ise, yine 19. yüzyıl sonu panoramik fotoğrafından 

görülebildiği kadarıyla teras çatı olarak düzenlendiği düşünülmüştür (Şekil 5.4) 

 

ġekil 5.4 :  19. yüzyıl sonuna tarihlenen Galata Kulesi‟nden çekilen panoramik 

                   fotoğraf (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi). 
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5.3.3 Cephe restitüsyonu 

5.3.3.1 Güneydoğu (PerĢembe Pazarı Caddesi) cephesi 

Yapının güneydoğu cephesinde birinci ve ikinci katlardaki niteliksiz ekler (tabela, 

alarm, elektrik kablosu gibi) ve pencere doğramalarının değiştirilmesi dışında açıklık 

düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Perşembe Pazarı Caddesi‟ne açılan 

dükkân cephesi açıklığı ise özgün değildir. Yapının bu cephesinin göründüğü en eski 

fotoğraf olan ve 20. yüzyıl başına tarihlenen fotoğrafa göre cephede üç adet kemerli 

açıklık bulunmaktadır (Şekil 5.5).  

 

ġekil 5.5 : 20. yüzyıl başına tarihlenen güneydoğu cephesini gösteren fotoğraf 

                  (Alman Arkeoloji Enstitüsü, R 25.708). 
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1905 tarihli Goad Haritası‟nda da Perşembe Pazarı Caddesi cephesindeki han girişi 

ile ve yanındaki dükkân giriş açıklıklarının kemerli olduğu okunmaktadır. Yapı 

üzerinde herhangi bir kemer izine rastlanamadığından cephenin bu bölümünün 

restitüsyon çizimi gerçekleştirilirken yukarıda sözü edilen belgelerden 

faydalanılmıştır. 

Han giriş kapısı ve mermer kemer profilinin özgün olduğu düşünülürken dükkân 

kapısı ile dükkâna ait diğer açıklığın doğrama restitüsyonu yapının ara kat demir kapı 

detayı ve Galata Mahkemesi Sokak‟a açılan mekânların demir kepenkleri esas 

alınarak yapılmıştır. 

5.3.3.2 Güneybatı (Galata Mahkemesi Sokak) cephesi 

Yapının güneybatı cephesinde 1881 öncesine tarihlenen yapı ile, 1881‟de inşa edilen 

yapının güneybatı cepheleri görünmektedir. 1881 öncesine tarihlenen yapının ara kat 

ve birinci katındaki açıklıklar, PA02 penceresi dışında, özgün biçimini korumaktadır. 

Zemin kat açıklıkları ise müdahaleye uğramıştır. Zemin kat KZ02 açıklığının yapının 

kuzeybatı bölümünün özgün giriş kapısı olduğu ve bu açıklığın simetriğinde bir diğer 

giriş kapısı daha olması gerektiği düşünülmüştür. Yapının bu bölümündeki 

açıklıkların biçimlenişinin özgün durumunu gösteren herhangi bir belge 

olmadığından açıklıklar, yapının kuzeydoğu cephesi referans alınarak çizilmiştir. 

1881 yılında inşa edilen yapının ara kat, birinci ve ikinci kat açıklıklarında doğrama 

değişimi dışında herhangi bir müdahale yapılmamıştır. 19. yüzyıl sonuna tarihlenen 

ve cephenin bir bölümünü gösteren fotoğraf da bu görüşü desteklemektedir (Şekil 

5.6). 
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ġekil 5.6 : 20. yüzyıl başına tarihlenen güneybatı cephesini gösteren fotoğraf (Alman 

                  Arkeoloji Enstitüsü, R 25.808). 

Zemin kat giriş kapısı ve taş kemer profili özgün durumunu korurken kattaki diğer 

açıklıkların müdahaleye uğradığı düşünülmektedir. KZ07 açıklığı özgün kabul 

edilerek, diğer zemin kat açıklıkları bu şekilde düzenlenmiştir. Doğrama detayları ise 

tam olarak bilinememektedir (Şekil C.18). 

5.3.3.3 Kuzeybatı (Kutu Çıkmazı) cephesi 

Yapının kuzeybatı cephesindeki açıklıklar kapatılan PZ10 ve PZ18 pencereleri ve 

ahşap doğramaların değiştirilmesi dışında, çok büyük bir müdahaleye uğramamıştır.  

Yapının bu cephesini gösteren eski bir fotoğraf bulunamamıştır. Elde aksini gösteren 

herhangi bir veri olmadığından +7,55 m kotunda başlayan kat silmesine kadar olan 

bölümün taş-tuğla almaşık düzende olduğu, kat silmesi üzerinde kalan bölümün ise, 

sıvanarak boya ile sonlandırıldığı düşünülmüştür. 
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6.  RESTORASYON 

Ticaret yapısı olarak tasarlanan ve inşa edilen Galata Ticaret Han‟ın restorasyon 

projesi kapsamında ticaret işlevi farklılaştırılarak sürdürülecektir. Sanat ağırlıklı 

üretim hedeflenirken yapının zemin ve ara katlarını kapsayacak bir “Kent Müzesi” 

kurulması önerilmiştir. 

Yapıda gözlemlenen sorunlar doğrultusunda yapıya yönelik olarak belirlenen 

müdahale kararları aşağıda anlatılmıştır.  

6.1 Yapının Onarımına ĠliĢkin Müdahale Önerileri 

6.1.1 Temizleme 

6.1.1.1 Eklerin kaldırılması 

Yapının mekânsal bütünlüğünü bozan duvarların, çeşitli malzemelerden yapılmış 

bölücü elemanların, asma katların ve Z24-avlu mekânında bulunan Z15-Z23 ile A14-

A23 mekânlarını barındıran betonarme yapının kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz 

konusu eklerin kaldırılmasında strüktürel açıdan sakıncalar olabileceğinden inşaat 

mühendislerinin görüşlerine başvurulmalıdır. Mekânlar arasında sonradan açılan 

geçişlerin kapatılması, ara kattaki geçişlerin ise restitüsyon çizimlerinde ifade edilen 

özgün durumu gibi düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Güneybatı cephesi 1881 

öncesine tarihlenen bölüm ile kuzeybatı cephesinde görülen çimentolu sıva ve 

çimento harçlı onarımlar yapıdan arındırılmalıdır. Avluyu çevreleyen kemerli 

revaklarda kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan bölümde birinci ve ikinci 

katlarda daraltılan kemerlerin, yapının olası strüktürel problemleri göz önünde 

bulundurularak özgün boyutlarına getirilmesi düşünülmüştür. Yapı avlu duvarları ve 

cepheleri üzerindeki tabela, kablo ve klimalar kaldırılmalı, öneri işleve göre 

düzenlenecek bir iklimlendirme yapılmalıdır (Şekil C.19). 
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6.1.1.2 Bitki ve yosunların temizlenmesi 

Yapının güneybatı (Galata Mahkemesi Sokak) ve kuzeybatı (Kutu Çıkmazı) 

cephelerinde taş yüzeyleri ile derz aralarında yosunlanma ve bitki oluşumu 

görülmektedir. Cephelerdeki yağmur iniş borularının zemine ulaşmadan duvar 

yüzeyinde sonlanmaları, borulardaki sızıntı ve çimento harçlı onarımlar bu 

yosunlanmayı hızlandırmaktadır. Taş yüzeylerinde aşınmaya, sıva ver harçlarda ise 

dökülmeye yol açan bu bitkilerin temizlenmesi gereklidir. Yapının kuzeybatı 

cephesinde bir sarmaşık kökü gelişmiştir. Bitki kökü zayıfsa çevresindeki duvar 

örgüsünün bozulmadan ayıklanması, eğer kökü derindeyse yüzeye en yakın noktadan 

kesilerek köküne bitkinin yeniden aynı yerde gelişmesini önleyici kimyasal madde 

sürülmesi önerilmektedir (Şekil C.19).  

6.1.1.3 Metal elemanların temizlenmesi 

Yapıdaki demir elemanların (I putrel, kepenk, parmaklık ve korkuluk) boyalı 

yüzeylerinde renk araştırması yapılarak özgün renk saptanmalıdır. Çalışma 

sonrasında boyalar ve paslanmış yüzeyler kumlama veya döner başlıklı tel fırça ile 

mekanik olarak temizlenebilir. Uygulama sırasında elemanların sağlamlığından emin 

olmak amacıyla gerekli kontroller yapılmalıdır. Temizlik sonrasında metal yüzeylere 

antipas ve metal verniği, yüzeyler boyanacaksa antipas ve yağlı boya uygulanmalıdır 

(Şekil C.19). 

6.1.1.4 TaĢların ve mermerlerin temizlenmesi 

Yapının özellikle güneybatı ve kuzeydoğu cephelerinde kirlenme meydana gelmiştir. 

Güneybatı cephesinin 1881 öncesine tarihlenen bölümündeki ve kuzeybatı 

cephesindeki taş yüzeylerin temizliğinde düşük basınçlı su yardımıyla kirler 

yumuşatıldıktan sonra yumuşak bir fırçayla temizleme önerilmektedir. Siyah kabuk 

oluşumu görülen kısımlarda karbon birikiminin altındaki taş yüzeyinin korunmuşluk 

durumunun görülebilmesi için ön yıkama yapılmalıdır. Güneydoğu cephesindeki 

mermer yüzeylerde AB57 ile temizlik yapılabilir; ancak temizliğe başlanmadan önce 

deneme yüzeylerine uygulama yapılmalı, sonuç olumluysa temizliğe devam 

edilmelidir (Şekil C.19). 
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6.1.2 SağlamlaĢtırma 

1881 öncesine tarihlenen yapı ve kuzeybatı cephesi merdiven sahanlığının denk 

geldiği düşeyden ayrılma görülen bölüm, tecrübeli uzmanlar ve inşaat mühendisleri 

tarafından incelenmelidir. Alınacak önlemler ve kullanılacak teknikler bu 

incelemeler ve yetkili kişilerin önerileri doğrultusunda belirlenmelidir (Şekil C.19).  

6.1.3 Bütünleme 

6.1.3.1 Yapı bileĢenlerinin bütünlenmesi 

Yapıda niteliksiz malzemelerle değiştirilmiş döşeme ve tavan kaplamalarının 

sökülüp döşeme ve tavan kaplamalarının özgün nitelikleri araştırılmalı, gerekli 

görülen durumlarda bütünleme yapılmalıdır. Zemin kattaki mekânların tamamının, 

ara kattaki A24-A29 mekânları, birinci kattaki 120-123 mekânları ile ikinci kat 218-

221 mekânları döşemeleri doğal taş, yapının diğer mekânlarının ise ahşap kaplama 

ile düzenlenmelidir. Zemin kat tavan kaplama malzemesi olarak ise özgün 110x150 

boyutlarında ahşap kaplama plakası kullanılmalıdır. Eksik kapı kanatları ve pencere 

doğramaları tamamlanmalıdır. Dış cephede yer alan özgün ahşap pencerelerin 

çürüyen kısımları yenilenerek doğramalar bütünlenmelidir. Güneydoğu cephesinde 

parça kopması gözlemlenen giriş kapısı mermer kemer profili, güneybatı ve 

kuzeybatı cephelerinde yüzey kaybına uğramış taş yüzeyleri, parapet altı taş silme ve 

kat silmelerinde gerekli bölümlerde taş değişimi yapılmalıdır (Şekil C.19).  

6.1.3.2 Yapı elemanlarının bütünlenmesi 

Yapının güneybatı ve kuzeybatı cephesi duvar yüzeyindeki su almaya müsait delikler 

kozmetik onarımlarla doldurulmalıdır. Taş değişiminde kullanılacak kireç taşının ve 

onarımlarda kullanılacak harcın özellikleri laboratuar çalışması sonrası 

belirlenmelidir. Çiçeklenme görülen yüzeylerde tuz çıkarma işlemi yapıldıktan sonra 

sağlamlaştırıcı üzerine su itici uygulanmalıdır. Güneybatı cephesi zemin kat seviyesi 

ile parapet yüzeyinde sıva dökülmesi görünen bölümler özgün sıva ile tamamlanması 

uygun bulunmuştur. Yine aynı şekilde iç mekân volta tavanlar ve duvar 

yüzeylerindeki sıva ve boya dökülmeleri özgün boya ve sıva ile tamamlanmalıdır 

(Şekil C.19). 
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6.1.4 Yeniden yapım 

Yapıda korunamamış bazı yapı bileşenlerinin tekrar yapıya kazandırılması için 

yeniden yapma yöntemine başvurulması gerekmektedir. 1881 tarihli yapının zemin 

kat dış cephe pencere açıklıkları özgün olduğu düşünülen Z09 mekânındaki doğrama 

tiplerine göre yeniden düzenlenmeli, avluya açılan kapı ve pencerelerde ise Z08 giriş 

kapısı ve Z10 mekânı penceresinde de korunmuş olarak bulunan detaylar 

kullanılmalıdır. Söz konusu pencere detayları yapının birinci ve ikinci kat iç mekân 

pencerelerinde de kullanılmıştır. Ara kat dış cephe ve iç mekân pencerelerinin, dış 

mekânda uygulanmış demir korkuluk dışında aynı detaya sahip olduğu 

düşünülmüştür ve korunmamış olanlar A13 mekânı pencerelerine göre yeniden 

yapılmalıdır. Birinci kat dış cephe pencereleri 103 mekânı güneybatı açıklıklarına 

göre yeniden yapılmalı, birinci ve ikinci kat mekânlara giriş kapıları ise yine aynı 

mekândaki kapı detayına uygun olarak çözülmelidir. İkinci kat cephe ve iç mekân 

pencereleri ise 210 mekânı penceresine göre yenilenmelidir. 1881 öncesine 

tarihlenen yapıdaki pencerelerde ise kuzeydoğu cephesi için birinci katta okunabilen 

detayların, güneybatı cephesi için ise A02 mekânındaki pencere detaylarının 

kullanılması önerilmektedir. 1881 tarihli yapının özgün niteliğini bozan ve yapıya 

sonradan eklenen ondüle levha kaplı çatı kaldırılarak restitüsyon çizimlerinde 

görünen biçimiyle teras çatı olarak yeniden düzenlenecektir. Avluyu örten ve üstü 

ondüle levha ile kaplı durumda bulunan metal konstrüksiyonlu cam çatının 

üzerindeki ekler kaldırılarak gereken yerlerde cam levhalar için yeniden üretim 

yapılacaktır (Şekil C.19). 

6.2 Yapının Kullanımına ĠliĢkin Öneriler 

Galata tarihi ticaret bölgesi içinde yer alan Galata Ticaret Han‟ın kullanımına ilişkin 

öneriler, yapının çağdaş ticaret ve kentsel kültür-sanat hayatına katılımını sağlamayı 

amaçlamaktadır. 
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Galata Ticaret Han‟ın bulunduğu Galata, Pera ve Karaköy bölgesi hızla gerçekleşen 

bir kentsel değişim içine girmiştir. Bu değişimler, 1984-1989 yılları arasında Haliç 

kıyılarının kötü yapılaşmadan temizlenmesi amacıyla Perşembe Pazarı‟nda 

gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla başlamış; ancak yıkımlar, hak sahiplerinin açtığı 

davalar nedeniyle uzamıştır. Sonrasında Galata Surları, Galata Bedesteni, Kurşunlu 

Han, Yelkenci Han ile birçok sivil mimarlık örneklerinin bulunduğu ve Galata 

Ticaret Han‟ın da içinde yer aldığı alan 1993 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Bu 

kapsamda, Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü ve Tersane Caddesi ile Haliç 

arasını kapsayan Perşembe Pazarı Bölgesi‟nin, kültür, turizm ve ticaret merkezine 

dönüştürülmesi düşünülmektedir. Ekim 2005 tarihinde ise 5366 sayılı kanuna göre 

Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde öngörülen altı adet kentsel dönüşüm alanı ilan 

edilmiş, bunlardan “Tarlabaşı Yenileme Alanı”nda, proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca bu bölgelerdeki tarihi yapılarda birçok restorasyon uygulaması 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 6.1). 

 

ġekil 6.1 :  Beyoğlu Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, 

                   Beyoğlu Belediyesi sınırları içindeki kentsel dönüşüm alanlarını gösteren 

                   plan (www.beyoglu.bel.tr). 
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Yapı çevresinde gerçekleşecek olan bir diğer değişim ise ulaşım düzeninde 

yaşanacaktır. Taksim‟den gelen metro hattı Haliç‟te Azapkapı-Unkapanı arasında 

inşa edilecek bir köprüyle Yenikapı‟ya bağlanacaktır. Ayrıca yakın zaman önce 

tekrar gündeme gelen Galataport Projesi de bölgedeki hanların hızla el 

değiştirmesine neden olmaktadır. Salı Pazarı Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle 

49 yıllığına ihale edilerek yeni bir kruvaziyer liman ile turizm bölgesi inşa edilmesini 

öngören proje ile birlikte Karaköy‟de bulunan hanların otele dönüştürülmesi 

girişimleri devam etmektedir. 

Tüm bu değişimlerin yaşandığı bir bölgede yer alan Galata Ticaret Han‟ın 

restorasyon projesi kapsamında kültür, sanat ve ticaret karma işlevine sahip olması 

önerilmiştir. Bu öneri kapsamında 1881 tarihli yapının zemin kattaki mekânlarının 

ticaret (kafe, satış birimleri) ve kültür (galeri) işlevine sahip mekânlar olarak 

düzenlenmesi düşünülmektedir. Ara kattaki içten geçmeli üç bölüm halinde 

düzenlenecek ve galeri olarak kullanılacak mekânlar tek tek ya da gruplar halinde 

kiraya verilecektir. Kiralama şartlı olacak, cephe ve iç mekânlarda kiracı tarafından 

hiçbir ek yapılmayacaktır. Birinci ve ikinci kattaki mekânların ise sanat atölyeleri ve 

bürolar şeklinde kullanılması planlanmaktadır. 1881 öncesine tarihlenen yapının ise 

sürekli sergilere ev sahipliği yapması ve Galata ticaret  ve Tütün Rejisi tarihini 

anlatan bir temaya sahip olması önerilmektedir.  
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7.  SONUÇ 

İki ayrı dönemde inşa edilen Galata Ticaret Han, hem Ceneviz Kolonisi sınırları 

içindeki oluşumu hem de 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata‟daki mimari 

biçimlenişi yansıtmaktadır.  

1881 tarihli yapı, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren döneminin ekonomik ve 

ticari ortamının gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan büro tipi han yapılarının 

Galata Bölgesi‟ndeki örneklerindendir.  

Bu tez çalışması ile yapı detaylı bir şekilde belgelenmiş, döneminin yapım teknikleri 

ve malzemeleri hakkında bilgi edinilmiştir. Yazılı ve görsel dokümanlar yardımıyla 

yapının restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapının kullanım sorunlarının tespiti ve 

önerilerin geliştirilmesi amacıyla yapı ile ilgili araştırmalar yapılmış ve yakın 

çevresini ilgilendiren olası kentsel projeksiyonlarda bulunulmuştur. Çalışma 

sonucunda Galata Ticaret Han‟ın özgün ticaret işlevini koruduğu; ancak zaman 

içinde büroların yerini atölyeler ve toptan ticaret yapan firmaların aldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan restorasyon projesinde, yeni planlama kararları sonucu yapının çevresinde 

yaşanan kent ölçeğindeki değişimler irdelenmiş ve bu çerçevede yapıya kültür, sanat 

ve ticaret karma işlevi verilmesi uygun bulunmuştur. Yapıya yüklenecek yeni işlev 

öncesinde ise mevcut sorunlarının giderilmesi amacıyla temizleme, sağlamlaştırma, 

bütünleme ve yeniden yapım olarak sınıflandırılmış birtakım restorasyon 

müdahaleleri önerilmiştir. 
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