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ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Pazartesi ve Perşembe hariç her gün ziyarete açıktır. 
 09:00 - 16:00 (Kasım - Mart) / 09:00 - 17:00 (Nisan - Ekim)

• 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.

İstanbul Cad., Florya - İstanbul   Tel: 0212 426 51 51



Florya Atatürk Köşkü’nden detay

Florya Atatürk Köşkü

Atatürk Köşk’te bilim adamları ile görüşürken

Florya Atatürk Deniz Köşkü

Atatürk Köşk’ün yapımı sırasında incelemelerde bulunurken

lorya sahili, tarihi kaynaklara göre 17. yüzyılda, o zaman
ki adı Ayastefanos olan Yeşilköy’e kadar güzel köylerle süs

lüydü. Hemen ilerisinde bir ziyaretgâh olan kilisesi ve ayazması 
ile Kalatarya yöresi ve bunun yakınında Filurya adlı padişah bah
çesi bulunuyordu. 18. yüzyıl kaynaklarında geçen “Padişah sarayı, 
bahçesi ve tatlı bir suyu bulunan Filoriye bahçesi” ifadesinden 
anlaşıldığına göre, yörede o zamanlar bir Osmanlı yerleşiminden 
söz etmek mümkündür.

19. yüzyıl ve öncesinde genellikle bir balıkçı uğrağı ko nu mun
da ol du ğu anlaşılan Florya ve çevresi, Osmanlı Devleti’nin son dö
neminde yapılan tren yolu ile şehircilik bakımından ele alınır ve 
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında Ata türk’ün bu ra ya olan il gi
siy le daha da önem ka za nır. Yörede 230 hektarlık bir orman kuru
lur ve zaman içinde Florya, yazlık dinlenme merkezine dönüşür. 

Florya sahiline sık sık giderek dinlenen Atatürk’ün sağlığına ka
vuşabilmesi amacıyla, 1935’te İs tan bul Be le di ye si ta ra fın dan sahilde 
yaptırılacak köşkün projelendirilmesi için yarışma düzenlenir. Seçilen 
tasarım, Mi mar Sey fi Ar kan tarafından, dönemin Avrupa mimarlığında 
yaygın bir uygulama alanı bulan Bauhaus üslubunda ele alınır. 

Dinlenme mekânı olarak tasarlanan yapı grubu; Atatürk De niz Köş
kü, Genel Sekreterlik ve Yaverlik binaları ile bugün ortadan kalkmış 
olan Beyaz, Mavi ve Kırmızı köşklerden oluşur. 

14 Ağus tos 1935’te kul la nı ma açı lan köşkü Atatürk, sadece dinlen
me yeri olarak kullanmamış, İstanbul’da kaldığı süre içinde zaman za
man devlet işlerini de buradan yönetmiş, si ya sal ve bi lim sel top lan tı lar 
düzenleyerek, ara la rın da İn gi ltere Kra lı VII I. Ed ward ve Ma dam Simp
son’un da bu lun du ğu ki mi önem li ko nuk la rını bu ra da ağır la mış tır.

Köşk, Atatürk ta ra fın dan son ola rak 28 Ma yıs 1938’de kul la nıl mış, 
daha son ra Cum hur baş kan lı ğı yaz lık ko nu tu ola rak İs met İnö nü, Ce
lal Ba yar, Ce mal Gür sel, Cev det Su nay, Fah ri Ko ru türk ve Ke nan Ev ren 
dö nem le rin de de hizmet vermiştir.

16 Ey lül 1988’de Cum hur baş kan lı ğı tarafından TBMM Mil li Sa ray lar 
Dai re Baş kan lı ğı’na dev re di len köşk, res to ras yo nu ta mam lan dık tan 
son ra 1993’te “Atatürk Mü ze si” olarak ziyarete açılır.

De niz ta ba nı na ça kı lan çelik konstrüksiyonlu ayaklar üze ri ne 
kurularak ya pıl mış olan ve ka ra ya 90 metre uzunluğunda bir köp
rüyle bağ lanan Atatürk Deniz Köşkü, deniz üzerinde adeta yüzen 
bir gemi izlenimi verir. Sade cephe düzenlemesinin öne çıktığı tek 
katlı binanın kuzey giriş cephesinde yer alan kule, form olarak çağ
daş mimarlık akımının ifadesi olan geometri ve estetiğe sahiptir. 
Köşkün planlamasında; kıyıya dik olan kanadında servis, personel 
odaları, banyo ve tuvaletler; doğu kanadı boyunca uzanan kori
dorda ise, Atatürk’ün çalışma odası, yatak odası, banyosu ile kabul 
salonu yer alır.

İç dekorasyonda; ceviz ve kuşgözü karışımı kaplama kütüphane, 
Artdeco üsluplu müzik seti ve kantar fonksiyonlu koltuk türü mobil
yalar ile aydınlatma armatürlerinin, köşkün sade, modern ve özgün 
mimarî çizgisiyle bütünlük sağladığı görülür.


