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SATILIK 



Bayata Köşkü, 

İstanbul'un en 

özel semtlerinden 

biri olan 

Moda'nın tarihi 

13 köşkünden 

biridir. 

Bulunduğu 

sokağa Şifa 

Sokağı denmesine 

sebep olan ve Şifa 

Çıkmazı’nın 

Moda’nın özgün konaklarından biri olan Mahmut Ata Bey köşkü, İstanbul İli Kadıköy İlçesi 
Caferağa Mahallesi , 41 Pafta 2710 Ada 1 Parsel üzerinde yer almaktadır. Semtin en özel özel 
sokaklarından biri olan Şifa sokak’taki parsel üzerinde bulunan yapı üç katlı kagir tarihi ana 
bina, 2 katlı bir müştemilat binası ve 3 katlı bir ek binadan oluşmaktadır.  Parsel deniz 
kıyısına kadar uzanıp sahil yoluyla birleşmektedir.   
 

köşesinden girilen ve denize kadar uzanan büyük bir bahçe içerisindeki 

gösterişli Art Deco Köşkü de, Jinekolog Dr. Mahmut Ata Bayata yaptırmıştı. 



Bahçenin deniz ile birleştiği 

bölgede, içerisinde kayıkları 

ve motorları kayıkhaneye 

kaldıran bir vincin de 

bulunduğu, etrafı kapalı bir 

iskele yer almaktadır 

Onaylı restorasyon projesi kapsamında eğitim kurumu olarak  

işlevlendirilen ve yıkılmadan mevcut durumu onarılarak restorasyon 

uygulaması yapılmakta olan yapı; 20. Yy. başında yaşamış ünlü kadın 

doğum uzmanlarından biri olan Dr. Mahmud Ata Bey tarafından 

yaptırılmıştır. Yüksek tavanlı ve geniş koridorlu olan yapi, çoğu Avrupa'dan 

getirilen kaliteli malzemeler ile inşa edilmiştir. Konut olarak tasarlanan 

yapının bir katı, ameliyathanesi de olan 6 yataklı bir hastane olarak 

kullanılmıştır. Yapıya ait eski fotoğraflarda, çatısında etrafı oymalı 

parmaklıklarla çevrili, bir rüzgârgülü olduğu görülmektedir. Bu 

Rüzgârgülünün bulunduğu teras kısmının alt katında, küçük bir 

rasathanenin de yer aldığı kaynaklarda bildirilmektedir. Yapı'nın bahçesi, 

denize kadar inen setlerden oluşturulmuş ve bu setlerde oturma alanları 

düzenlenerek bahçenin deniz ile bütünleşmesi sağlanmıştır.  

Dr. Mahmud Ata Bey 

Köşkü; yaşayan 

Moda'nın tarihi köşk 

dokusunu hala 

bünyesinde 

barındıran 

önemli yapılardan 

biridir 



Vefatından kısa bir süre önce, 

1963 yılında Dr. Mahmut Ata 

Bayata, hekimliği bırakarak, 

köşkü Yaşar ve Pakize Trak 

çiftine satmış, onlar da köşkü 

bir takım tadilatlar yaparak, 

1965 yılında Özel Moda Koleji 

adıyla eğitime açmışlar.  

En son özel bir 

eğitim 

kurumunun 

kiracısı olduğu 

köşk, 2014 

yılında komple 

restore 

edilmiştir.  

 

 



Art-deco mimarı tarzıyla dikkat çeken köşk; sahile sıfır 

konumuyla muhteşem deniz manzarasına, toplam 2.208 

M2 kapalı alanı ve ortalama 1.000 M2 açık bahçe alanına 

sahiptir. Toplamda 24 bölüm, 1 Spor salonu, ve her katta 

kız-erkek wc leri bulunmaktadır. 



Teknik Özellikler : 

 

 Merkezi Kombi Isıtma Sistemi 

 Tüm binayı kapsayan Jeneratör 

 Kapalı devre Kamera Sistemi 

 Su Arıtma Sistemi 

 Yangın Alarm Sistemi 

 Merkezi Ses Sistemi 

 Yangın Merdiveni 

 40 Tonluk Su deposu 

 5 Ton Arıtma Su Deposu 

 Hidrafor 



Yüksek tavanlar… 

Geniş, 

keyifli 

teraslar… 



GÖRSELLER 

























Lokasyon 



www.ytdanismanlik.com 

 

Barbaros Mahallesi Uphill Towers A Blok D:35 

Ataşehir / İstanbul 

+90 549 353 13 23 

 

info@ytdanismanlik.com 


