
YALOVA 
ATATÜRK KÖŞKÜ

Girişin sağındaki koridora açılan, birbirine geçişli iki oda ve banyoya 

sahip bölümde, Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım kalmıştır.

Binanın ikinci katında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait çalışma 

odası, dinlenme odası, oturma odası ve banyo ile kendilerinin kahval-

tı etmeyi sevdiği zemini çini taş döşeli bölüm yer alır. Atatürk’ün ma-

nevi kızları Prof. Dr. Afet İnan, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha 

Gökçen, Rukiye Erkin ve Zehra Aylin Hanımların yatak odaları ile kul-

landıkları banyolar da bu kattadır. Aynı katta, Atatürk’ün banyosu ile 

aynı balkonu paylaşan bir misafir odası da bulunur. Odaların açıldığı 

üç koridorun çevrelediği salon, köşkün sakinleri için, ortak kullanıma 

uygun bir buluşma mekânı olduğu kadar, yakın misafirler için de bir 

kabul yeri olmuştur. 

Köşkün tefrişi Gazi’nin masraftan kaçınan tutumu nedeniyle büyük 

ölçüde Milli Saraylar Müdürlüğü’ne bağlı saray ve köşklerden seçilmiş 

mobilyalarla yapılmış, ihtiyaç dâhilindeki az sayıda mefruşat ise İstan-

bul Beyoğlu’ndaki birkaç mağazadan temin edilmiştir.  Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün hatıralarıyla dolu köşk, Eski Eserler ve Anıtlar Yük-

sek Kurulu tarafından 15.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararla Korun-

ması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Bugün sosyal tesis olarak kullanılan Genel Sekreterlik Binası, Sultan 

II. Abdülhamid Dönemi’nde yapılarak Cumhuriyet yıllarında Yaverlik 

Köşkü olarak kullanılmış kargir bina ve bir dönem sinema olarak kul-

lanılan yine Sultan II. Abdülhamid Dönemi’ne ait ahşap kafetarya köş-

kü çevreleyen yapılardır.

Zemin Kat

Birinci Kat

Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen, Afet İnan ve Zehra Aylin hanımefendiler.
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ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Pazartesi 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.

 Termal - Yalova   Tel: 0226 675 80 00



Yalova Atatürk Köşkü Yaverlik KöşküGazi Mustafa Kemal Paşa çalışma odasının balkonunda

Gazi Mustafa Kemal Paşa Termal’de çevre düzenleme çalışmalarında.

GAZİ MUSTAFA KEMAL TERMAL’DE
Yalova’ya ilk kez 19 Ağustos 1929 Pazartesi günü gelen Gazi Mus-

tafa Kemal,  geniş bir ormanın içinde yer alan Termal’i çok sevmiştir. 

Termal’e gelişinin ardından, yapıları tümüyle bakımsız ve onarıma 

muhtaç olan, çevre düzenlemesine ihtiyacı bulunan bölgeye 400’e 

yakın zanaatkâr (demirci, elektrikçi, marangoz, duvarcı) göndererek 

bölgenin ihyası için ilgilileri seferber etmiştir.  

Termal’i yeniden hayata döndürecek çalışmalara bizzat katılan 

Gazi’nin hedefi, Termal’in kaplıca turizmi açısından uluslararası bir 

merkez olmasını temin etmekti. Dönemin Seyr-i Sefain Genel Mü-

dürlüğü (Deniz Yolları Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmesi ka-

rarlaştırılan yeniden düzenleme çalışmalarında, Termal’de Kurşunlu 

Banyo’nun onarımı yaptırılmış, Samanlı ve Yalova dereleri temizletti-

rilmiştir. Yalova sahilinden Termal’e uzanan, iki tarafına çınar ağaçları 

dikilerek düzenlenen 12350 metre uzunluğundaki yol da bu dönem-

de yapılmıştır. Seyr-i Sefain İdaresi bölgede orman yolları açarak, 

kaplıcalara yeni sıcak ve soğuk su boruları döşemiş, su depoları tesis 

ederek, kaplıca sularının içeriğini ve yararlı olabileceği hastalıkların 

araştırmasını yaptırmıştır. Günümüzde Termal’de görülen ve yerli-

yabancı ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan planlama, Atatürk 

Dönemi’ne ait olup, o günlerdeki halini büyük ölçüde korumaktadır.  

T TARİHİ GEÇMİŞİYLE TERMAL
Termal, Marmara Denizi’nin güney kıyısında kurulmuş eski bir yer-

leşim yeri olan Yalova’nın, tarih boyunca sıcak su kaynaklarıyla ün 

kazanmış dinlenme ve şifa merkezidir. Bölgede ilk yerleşimler M.Ö. 

3000 yıllarında gerçekleşmiş, M.Ö. 2000’lerde Hititler, M.Ö. 1200’lerde 

ise Frigler bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Doğu Roma (Bizans) İm-

paratoru I. Constantin Dönemi’nde, bugün Gökçedere ve Üvezpınar 

Köyleri arasında kalan alanda, sıcak su kaynakları üzerine hamam ve 

kaplıca yapıları inşa ettirilmiş ve bundan sonra Termal yıllarboyu Bi-

zans İmparatorları ve halkı için gözde bir ziyaret yeri olmuştur. 

Termal, 1302’den itibaren Osmanoğlu Beyliği’nin kontrolündedir.  

Osmanlılar Dönemi’nde “Cihannüma Kaplıcaları” adıyla tanınmış, 17. 

yüzyılın ünlü Seyyahı Evliya Çelebi yazdığı Seyahatname’de, efsane-

lerle birlikte anlatılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde de se-

vilen ve sıkça ziyaret edilen bir dinlenme yeri olan Termal’e, Sultan II. 

Abdülhamid Dönemi’nde bir otel ve lokanta başta olmak üzere yeni 

yapılar inşa edilmiştir. 19. yüzyıl sonunda yenilenen ve genişletilen 

tesisleri, II. Meşrutiyet yıllarında bir süre yabancı yatırımcılar işletmiş, 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde ard arda yaşanan savaşlar nedeniyle, kendi 

haline bırakılan kaplıcalar, 1929’da Gazi Mustafa Kemal’in Termal’i zi-

yaretiyle kaybettiği ilgiyi yeniden kazanmıştır. 

Günümüzde milli mirasımız olarak TBMM Milli Saraylara bağlı 

bulunan Yalova Atatürk Köşkü, tarihimizde devlet yönetiminin ger-

çekleştiği, yabancı misafirlerin konuk edildiği ve Cumhuriyet tarihi-

nin önemli kararlarının alınıp planlandığı yer olarak önem taşır. Çok 

partili sisteme geçiş, Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulmasına ilişkin 

düzenlemeler, Kuran’ı-Kerim’in günümüz alfabesiyle Türkçeleştirilme-

si, Yerli Malı Haftası’nın ülke genelinde kutlanması çalışmaları bura-

da yapılmış ve zamanın diğer birçok önemli olayı bu köşkte karara 

bağlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yılın belli dönemlerinde 

uzunca sürelerle köşkte kalması, halkın Termal’e ilgisini arttırmış ve 

burayı Atatürk’ü görmek, onunla karşılaşmak isteyenlerin en çok gel-

dikleri yerlerden biri yapmıştır.  

YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜN PLANI ve
KÖŞKTE MEKÂN KULLANIMI
Köşk günümüzde Yalova İli Termal İlçesi Gökçedere Köyü Kaplıca-

lar Mevki’inde 397 numaralı parsel üzerinde yer alır. Sahilden 12 km 

uzakta ve deniz yüzeyinden 120 m yüksekliktedir.

Kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan köşk, bodrum ve çatı 

katı ile dört katlı inşa edilmiş olup, toplam dört salon, on yedi oda ve 

dört banyolu ahşap bir yapıdır. Gazi’nin yerli ve yabancı devlet ida-

recilerini kabul ettiği köşkte yangına karşı önlem düşüncesiyle köşk 

içine mutfak yapılmamıştır. 

Köşkün giriş bölümü, bir holle Şeref Salonu’na bağlanır. Oradan, sol 

taraftaki iki kapıyla yemek ve toplantı amaçlı kullanılmış büyük salona 

geçilir. Salon, Atatürk’ün yaşadığı yıllarda önemli kararlar alınan ye-

mekli toplantılara, devlet işleri hakkında görüş alışverişi yapılan uzun 

sofra sohbetlerine ev sahipliği yapmıştır. Yaz aylarında öğle yemekle-

rinin yendiği, kahvelerin içildiği mermer kaplı geniş bir terası  vardır. 

REİS-İ CUMHUR KÖŞKÜ YAPILIYOR
Çalışmalar esnasında Gazi Mustafa Kemal’in Termal’de kalabilmesi 

için yapılmasına karar verilen Reis-i Cumhur Köşkü’nün (Cumhurbaş-

kanı Köşkü) yapım işini Seyr-i Sefain İdaresi üstlenmiş; “Reis-i Cumhur 

Köşkü” ve daha sonra da “Atatürk Köşkü” adıyla anılan yapının kulla-

nıma hazır hale getirilmesi 38 gün sürmüştür. 1930’da tamamlanan 

yapı, Cumhuriyet Dönemi Türk sivil mimarlığının erken örneklerin-

dendir. Köşk tamamlandıktan hemen sonra, Gazi Mustafa Kemal 

imzasını taşıyan 24 Temmuz 1930 tarihli kararnameyle, milletin malı 

olarak korunmak üzere Milli Saraylar Müdürlüğü bünyesine dâhil 

edilmiştir.


