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FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ MÜZESİ’NİN TARİHÇESİ

Atatürk’ün 1 Temmuz 1927’de Ankara’dan İstanbul’a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı Mu-

ayede Salonu’ndaki tarihi konuşması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir dönemin 

başlangıcı olur. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez geldiği İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nı 

“milletin evi” olarak ilan eden Atatürk, İstanbul’da bulunduğu zamanlarda sarayı Cum-

hurbaşkanlığı makamı olarak kullanır. O yıllarda İstanbul Belediyesi İstanbul halkının 

Atatürk’e karşı duyduğu “candan muhabbetin naçiz bir tezahürü olarak” yaz mevsimle-

Atatürk Florya inşaatını denetlerken,28 Haziran 1935, 
(Hanri Benazus Koleksiyonu).

Atatürk Florya Sahilinde, 28 Haziran 1935 (ATASE Arşivi).



rinde kullanması için bir köşk yaptırma düşüncesindedir. Atatürk yazlık yapı için Florya 

sahilinde bugün köşkün bulunduğu yeri beğenir ve 1935’de Seyfi Arkan’ın da çağrıldığı 

kısıtlı bir yarışma açılır. Yarışmaya katılan mimarlardan biri de o yıllarda İstanbul Beledi-

yesi’nde İmar Müşaviri olan Martin Wagnerdir. Atatürk daha önce Çankaya’daki Hariciye 

Köşkü’nü yapan Seyfi Arkan’ın projesini tercih eder. Arkan, denizin üzerinde kıyıya köprü 

ile bağlanan bir yapı tasarlamıştır. Atatürk, burada hem sağlığı için iyi bir dinlenme or-

tamı bulacak hem de halk ile bir arada olacaktır. 43 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen 

Deniz Köşkü, maiyet köşkleri ve hizmet binaları ile 1936 yılında Cumhurbaşkanlığı Yerleş-

kesi olarak tamamlanır. Köşkün inşa edileceği yerin seçiminden mimarının belirlenmesi-

ne kadar her aşamayı takip eden Atatürk, inşaatı üç kez ziyaret etmiştir.

Florya Atatürk Köşkü her ne kadar yazlık sayfiye ve dinlenme köşkü olarak düşünülmüşse 

de Atatürk, hükümetin çalışmalarını buradan takip eder, gerektiğinde Bakanlar Kurulu’nu 

(ilki 21 Ağustos 1935’te, ikincisi 17 Haziran 1936’da) Deniz Köşkü’nde toplantıya çağırır. 

Daha önce Ankara’da Çankaya Köşkü’nde ve İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda sürdür-

düğü “sofra toplantıları” Florya Atatürk Deniz Köşkü’nde de yapılır. Bu toplantılarda ağırlıklı 

olarak Türk Dili ve Tarihi ile ilgili konular tartışılır. İngiliz Kralı VIII. Edward’ın ziyareti gibi 

pek çok önemli ziyaret ve toplantıya tanıklık eden Florya Atatürk Deniz Köşkü, Atatürk’ten 

sonra dönemin Cumhurbaşkanları tarafından 1988 yılına kadar kullanılmaya devam eder. 

1993’ten bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bünyesinde “Müze Köşk” olarak 

işlevini sürdürmektedir.



MÜZENİN MEKÂNLARI
Modern mimarlığın “gemi estetiği” yaklaşımını açıkça sergileyen yapı, işlevine göre bi-

çimlenmiş mekânları, süslemeden arındırılmış yalın ve sade yüzeyleri, düz çatısı ile kübik 
bir konuttur. Demir ayaklar üzerine oturtulmuş, tamamı ahşap olan yapı, kamara ve gü-
verte benzeri detayları ile suyun üzerinde yüzen bir gemi görünümündedir. Bütün odalar 
geniş cam yüzeyleri ile ferah ve aydınlıktır. İç mekân düzenlemeleri ve mobilya tasarımları 
Arkan ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Ahşap mobilyalar ve diğer kullanım eşyaları, 
yapının mimari karakterine uygun olarak, sade ve yalın geometrik biçimleri ile dönem es-
tetiğini yansıtır. Yapıda işlevine uygun olarak çalışma ve toplantı mekânları ile bunlara biti-
şik odalar, bürolar ve servis mekânları bulunur.

Foto: 1952



Atatürk’ün Dairesi 
Köşk gezisi toplantı salonu, çalışma odası, yatak odası, banyo gibi mekânların yer aldığı 

Atatürk’ün Dairesi ile başlar. Bu bölüm işlevinin yanında, denize ve karaya hakim merkezi 
konumu ile köşkün ana mekânıdır.

Toplantı Salonu
Atatürk’ün Dairesi’nin ana mekânı toplantı salonudur. Ortasındaki büyük ahşap masa baş-

bakan, milletvekili, bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve halktan insanların yer aldığı “Atatürk’ün 
Sofrası” dır.  Sade bir anlayışla döşeli salon boydan boya camla kaplı yuvarlatılmış köşeden deni-
ze açılır. Tavanda yapının mimari karakterine uygun dikdörtgen ve daire biçimli iki aydınlatma 
elemanı kullanılmıştır. 



Çalışma Odası ve Kütüphane 
Toplantı salonuna bitişik oda, Cumhurbaşkanlığı (Riyaset-i Cumhur) makamı ve çalışma 

odasıdır. Atatürk’ün çalışma masası ve koltuğu ile ahşap kitaplık dönemin yalın ve işlevsel 
mobilya örnekleridir. Kitapların bir kısmı Dolmabahçe Sarayı Kütüphanesi’nde muhafaza 
altına alınmış, burada replikaları sergilenmiştir. 





Atatürk’ün Yatak Odası ve Banyosu 
Oldukça sade ve mütevazi bir anlayışla biçimlenen mekânda geometrik ahşap mobilya-

ların yanı başında Atatürk’ün 1924’te giydiği ve 1989’da aslına uygun olarak terzi Hüseyin 
Özkan’a yeniden diktirilen takım elbisesi yer alır. Yatak odasının hemen yanındaki banyo, 
modern banyo tasarımının özgün bir örneğidir. Burada yer alan koltuk baskül Muhiddin 
Önderoğlu adlı usta tarafından yapılmıştır.





Atatürk’ün Manevi Kızı Afet İnan’ın Dairesi 
Köşkün diğer odaları gibi sade bir tasarım anlayışına sahiptir. Florya Atatürk Deniz Köş-

kü’nde kendisine özel daire tahsis edilen Afet İnan’ın, Atatürk’ün Türk Dili ve Tarihi ile 
ilgili çalışmalarında önemli bir yeri vardır. Oda da döneme özgü mobilyaların yanında 
Afet İnan’ın Atatürk ile çekilmiş fotoğrafları sergilenmektedir.



Atatürk’ün Manevi Kızı Ülkü’nün Dairesi
Afet İnan’ın dairesinin hemen bitişiğinde ise yaşamının son dönemlerinde Atatürk’ün ya-

nından ayırmadığı, en büyük neşe kaynağı manevi kızı Ülkü’ye ait daire yer alır. Çocuk odası 
kimliğine uygun olarak düzenlenen L biçimli mekânda Ülkü Adatepe’nin kurumumuza ba-
ğışladığı çocukluk yıllarına ait giyim eşyaları ve bir gemi maketi yer almaktadır. 



Misafir Dairesi 
Koridorun sonundaki, iki bölümden oluşan geniş oda Misafir Dairesi’dir. Başta Atatürk’ün 

kızkardeşi Makbule Atadan olmak üzere önemli konuklar köşkün başodası niteliğindeki bu 
odada ağırlanmıştır.



Servis Mutfağı 
Servis mutfağı olarak kullanılan köşkün girişindeki bu mekân, Mimar Seyfi Arkan’ın tanıtı-

mına ayrılmıştır. Arkan ailesinin bağışladığı, mimarın yaşamına ve sanatına ışık tutan belge 
ve fotoğraflar sergilenmektedir.

Görevli Odası
Florya Atatürk Deniz Köşkü’nden ayrılırken, yuvarlak penceresi ile kamara görünümlü bu 

odada Atatürk’ün Florya’da kullandığı sandalı sergilenmektedir. 

Mimar Seyfi Arkan köşesi



TBMM Florya Atatürk Deniz Köşkü
Küçükçekmece İstanbul Cd., No: 2, Florya/İstanbul
Tel: 0212 426 51 51

TBMM İstanbul 2021

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ
Pazartesi hariç her gün ziyarete açıktır. 
09:00 - 16:00 (Kasım - Mart)
09:00 - 17:00 (Nisan - Ekim)
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Kapak Foto: Salt Araştırma Gültekin Çizgen Arşivi




