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ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Cumartesi ve Pazar hariç her gün 09:00 - 18:00 saatleri
 arasında ziyarete açıktır.

• Kapalı mekânlarda fotoğraf makinesi, 
 kamera veya cep telefonu ile çekim yapılamaz.  

• Gezi sırasında lütfen objelere el sürmeyiniz. 
• Rezervasyonlu gruplar önceliklidir.  
• Öğrenci grupları rezervasyona tabidir.

Yıldız Parkı içi, Beşiktaş - İstanbul   Tel: 0212 260 23 70

YIL DIZ
ÇİNİVEPORSELEN

FABR İKASI



e le nek sel Türk çi ni sa na tı nı can lan dır mak, ye ni bir yön 
ve hız ver mek ama cıy la Sul tan II. Ab dül ha mid (1876-

1909) ta ra fın dan 1890’lı yılların başında Yıldız Sarayı’nın dış 
bahçesine porselen fabrikası kurulur. 1894’deki depremde 
büyük ölçüde zarar gören bu fabrika, aynı yıl içinde İtalyan 
Mimar Raimondo D’Aronco’ya adeta yeniden yaptırılır.

1909’da Sultan II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesiyle üre-
timi durdurulan fabrika, Müze-i Hümâyûn Müdürlüğü’ne bağ-
landıktan sonra, Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle yeniden 
üretime geçer. Cum hu ri yet Dö ne mi’n de bir sü re Sü mer bank 
ça tı sı al tın da üre ti mi ni sür dü ren fab ri ka, 1995’te Mil li Sa ray-
lar’a bağ lanır. 

Gü nü müz de mü ze-fab ri ka ola rak, bir yan dan gü nü müz in-
sa nı nın be ğe ni si ne yö ne lik por se len eş ya üre ti mi ni sür dür en 
Yıl dız Por se len Fab ri ka sı, öte yan dan geleneksel motiflerle 
yap tı ğı ürün le rle bir dö nem es te ti ği nin da ha ge niş kit le le re 
ulaş ma sı nı sağ la ya cak pro je ler ge liş tir mek te dir.

“Yıl dız Çi ni Fab ri ka-i Hü mâ yû nu” adıyla kurulan ve saraya bağlı 
olarak üretim yapılan fabrikada, Türk us ta lar la bir lik te Fran sız por-
se len res sam la rı da ça lışmıştır. Ba tı sa na tı ile Ana do lu sa na tından 
çok zen gin bir de ko ras yon üs lu bu oluş tu ran fab ri ka nın ürün le ri, 
ön ce lik li ola rak son dö nem sa ray, köşk ve ka sır la rın de ko ras yo-
nun da yer almış veya bazı çok özel parçalar ya ban cı ha ne dan la ra 
ar ma ğan ola rak su nu lmuştur. 

Fab ri ka nın ürün yel pa ze si bü yük bo yut lu de ko ra tif va zo lar dan 
sof ra por se len le ri ne, kah ve ve ya zı ta kım la rı na ka dar ya yıl ır. Yıldız 
Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen eserlerin tümünde fabrika-
nın orijinal amblemi olan ay-yıldız damgası bulunur. Damganın 
hemen altında, fabrikanın kuruluş yılı ve eserin hangi yılda üre-
tildiği yazılıdır. Yıldız porselenlerinde görülen natüralist üslupta 
yapılmış, dönemin mimarisini ve çevre düzenlemesini tasvir eden 
eserler eşsiz bir belge niteliği taşırlar.


