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ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Pazartesi ve Perşembe hariç her gün 09:00 - 16:00 saatleri 
 arasında ziyarete açıktır.

• Kapalı mekânlarda fotoğraf makinesi, 
 kamera veya cep telefonu ile çekim yapılamaz.  

• Gezi rehber eşliğindedir, gezi sırasında lütfen halı   
 üzerinde kalınız ve objelere el sürmeyiniz. 

• Rezervasyonlu gruplar önceliklidir.  
• Öğrenci grupları rezervasyona tabidir.

SARAYI
DOLMABAHÇE

Zemin Kat

Birinci Kat



ol ma bah çe Sa ra yı’nın bu lun du ğu böl ge, antik çağ-

lardan ..beri pek çok kez gemilerin sığındığı do ğal 

li man gö rü nü mün de bir koy olarak bi li nir. Aynı za-

manda, 15. yüz yıl da Fa tih Sul tan Meh med’in İs tan bul’u fet hi sı-

ra sın da, Ha liç’e in dir mek üze re ge mi le ri ni ka ra ya çı kar dı ğı yer ol-

duğu da rivayet olunur. Os man lı  Dö ne mi’n de Kap tan-ı Derya’nın 

do nan ma  gemilerini de mir le dik le ri ve ge le nek sel de niz ci lik tö-

ren le ri nin ya pıl dı ğı bu koy, 17. yüz yıl dan itibaren dol du rul arak 

“Dol ma bah çe” adıy la pa di şah la rın hasbah çesi ko nu mu na ge ti ril ir. 

19. yüzyıla kadar bu hasbahçe içinde yap tı rı lan ah şap köşk ve ka-

sır lar  topluluğu “Be şik taş Sa hil Sa ra yı” adıy la anı lır.

Sul tan Ab dül me cid Dö ne mi’n de (1839-1861), kullanışsız hale 

gelen Be şik taş Sa hil Sara yı yık tı rılarak yerine Dol ma bah çe Sa ra yı 

yaptırılır. Dolmabahçe Sarayı’nın inşa sürecini Ebniye-i Hümâyûn 

kalfalarından (saltanat yapıları kalfaları) Karabet Balyan, Ohannes 

Serveryan, Nikoğos Balyan ve James William Smith,  bina emin-

liğini ise 1843-1850 yılları arasında Hacı Said Ağa, bu tarihten 

1856’ya kadar ise Esseyyid Ali Şahin Bey yürütür. 

Sarayda, 1856 yılından itibaren sırasıyla; Sultan Abdülme-

cid (1839-1861), Sultan Abdülaziz (1861-1876), Sultan V. Murad 

(1876), Sultan II. Abdülhamid (1876-1909), Sultan V. Mehmed Re-

şad (1909-1918) ve Sultan VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922) 

olmak üzere, 6 padişah ile son Halife Abdülmecid (1922-1924) 

yaşamıştır. 

Cum hu ri ye tin ila nın dan sonra Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 

yılları arasında sarayda aralıklarla 4 yıl kalır, çalışmalarını buradan yü-

rütür ve burada vefat eder. 1949’a kadar İsmet İnönü Dö ne mi’n de de 

Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan saray, 1984’te Os man lı 

Dö ne mi’n de kul la nıl dığı gi bi öz gün tef riş le riy le müze-saray olarak 

geziye açılır. 

Dolmabahçe Sarayı, kıyı boyunca denize paralel uzanan ana yapı-

dan başka, camhane, dökümhane, kuşluk, ahır gibi çeşitli amaçlara 

ayrılmış çeşitli bölümlerden oluşur. Bu yapılar arasında Veliahd Dai-

resi ile Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) Dö ne mi’n de eklenen Saat 

Kulesi ve Ve li ahd Da ire si’nin ar ka bah çe sin de ki Hareket Köşkleri de 

yer alır.  

İki normal kat ile bodrum ve musandıra katlarından oluşan ana 

yapı, fonksiyonel olarak üç bölüme ayrılır. Bunlar; devletin yönetim 

işlerinin yürütüldüğü “Mabeyn-i Hümâyûn” (Selamlık), Padişah ve ai-

lesinin özel yaşamına ait “Harem-i Hümâyûn” (Harem), her iki bölüm 

arasında padişahın devlet ileri gelenleriyle bayramlaşması ve önemli 

devlet törenleri için ayrılan “Muayede Salonu” (Tören Salonu)’dur. 285 

odası, 44 salonu, 68 tuvaleti ve 6 hamamı bulunan saray, 14.595 m²lik 

bir alan üzerine kurulmuş monoblok bina olarak Türkiye’deki en bü-

yük saray durumundadır. 

Fonksiyon ve mimari kuruluş açısından Osmanlı saray geleneğine 

ve or ta so fa ile kö şe oda lı Türk evi özelliklerine bağlı kalan sarayın ya-

pımında; Barok, Rokoko, Neo-klasik gibi Batı kökenli mimari formlar-

dan yararlanılmış, Osmanlı geleneksel sanat ve kültür öğeleri Batılı bir 

anlayışla yoğrularak, yeni bir yoruma ulaşılmıştır. 

Sarayın duvar süslemeleri ve dekorasyonunda kullanılan Hereke 

halılar, Baccarat ve Bohemia kristaller, Sèvres ve Yıldız porselenler, 

çeşitli devlet yöneticileri tarafından gönderilen armağanlar ve Batılı 

ressamların yaptığı tablolar son derece gösterişlidir.
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