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1911 yılından başlayarak önce Teknik Okul, 
sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi (İDMMA)’nin merkezi olan Yıldız’daki 
eğitim kompleksi, 1992 yılından itibaren de Yıldız 
Teknik Üniversitesinin merkez kampüsü olarak 
yükseköğretime hizmet vermektedir. 

YTE’nin adıyla simgeleşmiş bu merkez kampüsü, 
bugünlerde, Cumhurbaşkanlığı sarayına 
dönüştürülecek olan Yıldız Sarayı Külliyesine dahil 
edilmek üzere sessiz sedasız boşaltılmaktadır.  Bu 
işleminin hukuksuzluğu bir yana, -hukuki zemin 
yaratılmış olsa bile- bir eğitim kurumunun yerinden 
edilmesi asla haklı ve meşru sayılamaz.

Bugün, içi boşaltılan yalnızca bir bina değil,  
bir üniversitenin 100 yıllık mirası ve toplumsal 
hafızada yer etmiş önemli bir hatırasıdır. Nasıl ki 
dünyanın en saygın üniversiteleri arasında sayılan 
Oxford ve Harvard’ın yüzyıllardır kullandıkları 
ve üniversitelerin kimliği ile özdeşleşen 
kampüslerinden taşınmaları hayal bile edilemezse, 
Yıldız Teknik’in de on yıllardır yeşerdiği 
tarihi kampüsünün,  siyasilerin şahsi istekleri 
doğrultusunda boşaltılması kabul edilemez. Çünkü 
bir üniversiteyi üniversite yapan dört duvarı değil, 

on yılların birikimi, kültürel mirası, geleneğidir. 
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911’den bu yana 
Türkiye’ye on binlerce mühendis, mimar yetiştiren 
tarihi bir kurumdur.

Elbette ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelere ek 
kampüs açabilir, başka yerlere bina da yapabilir. 
Ama böylesine tarihi ve kültürel bir merkezin 
tamamen yok edilmesi kabul edilemez bir 
uygulamadır. Burada yok edilmek istenen 1911 
yılında temelleri atılan bilimsel eğitim anlayışıdır. 
Tıpkı Topçu Kışlasının yapılması noktasında Gezi’de 
yaşanan inatlaşma gibi bugün Yıldız Kampüsüne 
yönelik ısrar da tamamen siyasidir. Bu siyasi ve 
dayatmacı hamle asla kabul edilemez. 

Yıldız Teknik Üniversitesinin, kamuoyundan 
gizlenerek tamamen hukuk dışı ve gayrimeşru 
biçimde saray yapılmak üzere boşaltılmasına 
karşı, Yıldız'a sahip çıkmak; başta bu üniversitenin 
öğrenci ve akademisyenlerinin görevi olmakla 
birlikte, YTE’de eğitim görmüş tüm mezunların 
ve demokrat kamuoyunun da görevidir. Tüm 
Yıldızlıları ve demokrat kamuoyunu duyarlı olmaya 
çağırıyoruz. 

YILDIZ KAMPÜSÜ BOŞALTILAMAZ
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İDMMA'DAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE

Kondüktör Mekteb-i Âlisi Dönemi (1911-
1922)
Vilayet Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru” 
(eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de 
Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris’teki “Ecol De 
Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak 
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul olarak 
kuruldu.

Nafıa Fen Mektebi Dönemi (1922-1937)
1922’de okulun adı Nafıa Fen Mektebine 
dönüştürülerek, öğrenim süresi 1926’da 2,5 yıla ve 
1931’de 3 yıla çıkarıldı.

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969)
Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmet 
gereksiniminin artması nedeniyle fen memurları 
ile yüksek mühendisler arasında oluşan boşluğu 
doldurmak amacıyla 1937 tarihinde Nafıa Fen 
Mektebi kapatılarak yerine teknik okul kuruldu. 2 
yıllık fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri 
olan okula, Yıldız Sarayı Damatlar Dairesinin 1937 
yılında restorasyonu tamamlanan ve günümüzde 
kullanılmakta olan binaları tahsis edilmiş olup, 
ilk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında 
öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri 
varken, 1942 ve 1943 ders yılından itibaren 
mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık 
bölümleri açılmış, 1949 tarihinde Harita ve 
Kadastro Mühendisliği Bölümü kurulmuş, 1951 
yılından itibaren teknikerlik kısmı kapatılmış, 1959-

1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir 
ihtisas bölümü açılarak, bir yıllık öğrenim sonunda 
yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları 
verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi (İDMMA) Dönemi (1969-1982)
Akademi,  1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Yasasıyla, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim 
ve araştırma kurumu olarak kurulmuşsa da 1971’de 
1472 sayılı Yasa ile özel yüksekokullar kapatılınca, 
mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlandılar.

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
ile bu kuruma bağlanmış olan mühendislik 
yüksekokulları, 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile 
Yıldız Üniversitesi adı ile yeniden kuruldu. Bu yeni 
üniversite; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde 
bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe 
bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar 
bölümlerinden oluşuyordu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- )
1992 tarihinde, üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi 
adını alarak; Mühendislik Fakültesi; Elektrik 
Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya Metalürji 
fakülteleri olmak üzere 4 fakülteye ayrılarak 
yeniden yapılandırıldı, ayrıca İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi de eklendi. Günümüzde Yıldız 
Teknik Üniversitesi; 10 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek 
yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulundan 
oluşmakta ve öğretimini Davutpaşa Kampüsü ile 
Yıldız kampüsünde sürdürmektedir.
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