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Restorasyon Yüksek Lisans Programı  

DanıĢman: Prof. Dr. Ġlter Büyükdığan 

Maltepe Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, 2019 

 

 Eski çağlardan beri zeytin ve zeytinyağı kültürü ile bezenmiĢ olan Ayvacık‟ın 

Edremit Körfezi‟ne bakan kıyı Ģeridinde konumlanan ve geleneksel yöntemlerle üretim 

yapan zeytinyağı iĢliklerinin birçoğu, endüstri alanındaki geliĢmeler sebebiyle iĢlevsiz 

durumda kalmıĢtır. Bu yüksek lisans tezinde, zeytinyağı üretim teknolojisini 

sergilerken, aynı zamanda dönemin mimari özelliklerini de yansıtan bu yapı 

gruplarından biri olan Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası endüstriyel miras 

kapsamında değerlendirilmiĢtir.  

Tezin ilk bölümünde geleneksel zeytinyağı üretim yöntemleri anlatılmıĢtır. Daha 

sonra Ayvacık ilçesinin coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısıyla zeytin ve zeytinyağı 

kültürü ile olan iliĢkisi incelenmiĢ, çalıĢma alanı içerisinde kalan geleneksel yöntemlerle 

üretim yapan diğer fabrika yapıları, mimari yapı, iĢlev, mevcut yapısal durum ve özgün 

donanım durumu bağlamında değerlendirilmiĢtir. Son olarak da, Hasan Özçakır 

Zeytinyağı Fabrikası‟nın mimari analizleri ve rölöve tespit çalıĢması yapılmıĢ, 

restitüsyon önerisi, dönem analizleri, restorasyon projesi ve raporları hazırlanmıĢtır. 

Restorasyon ve yeniden iĢlevlendirmeye yönelik kullanım önerileri geliĢtirilirken, 

endüstri mirasının korunması ve değerinin kitlelerce daha iyi anlaĢılmasının yanında, 

zeytin ve zeytinyağının kıymetinin hatırlanması, üreticinin ve tüketicinin bilinçlenmesi 

ile bölgenin sosyo-ekonomik yapısının geliĢmesi amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: 1. Zeytinyağı Fabrikası; 2. Restorasyon; 3.Endüstri Mirası;  

4.Yeniden ĠĢlevlendirme; 5.Zeytinyağı Turizmi; 6. Ahmetçe; 7. Ayvacık 
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ABSTRACT 

RESTORATION PROJECT OF A HISTORIC OLIVE OIL 

FACTORY IN AYVACIK/AHMETÇE 

 
Tuğçe Pulant 

Master Thesis  

Department of Architecture 

Restoration Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Ġlter Büyükdığan 

Maltepe University Graduate School of Science and Engineering, 2019 

 

Many of the olive oil factories located on the coastline of Ayvacık, which has 

been surrounded with olive trees and olive oil culture since ancient times, have been 

derelict as a result of  the developments in the industry. In this master's thesis, Hasan 

Özçakır Olive Oil Factory, one of these building groups that reflects the architectural 

features of the period while exhibiting olive oil production technology, has been 

evaluated within the scope of industrial heritage. 

In the first part of the thesis, traditional olive oil production methods are 

explained. Afterwards, the geographical and socio-economic structure of Ayvacık 

district and its relation with olive and olive oil culture were examined and other factory 

buildings which were produced by traditional methods within the study area were 

evaluated in terms of architectural structure, function, current structural condition and 

original equipment condition. In the last part, Hasan Özçakır Olive Oil Factory's 

architectural analysis and measured drawings, period analysis, restitution and 

restoration proposals and reports were prepared. While developing usage 

recommendations for restoration and adaptive reuse, it was aimed to protect the 

industrial heritage and to better understand the value of the industrial heritage, to 

remember the value of olive and olive oil, to raise awareness of the producers and 

consumers and to improve the socio-economic structure of the region. 

 

Keywords:  1. Olive Oil Factory; 2. Restoration; 3. Industrial Heritage; 4. Adaptive 

Reuse; 5. Oleo Tourism; 5. Ahmetçe; 6. Ayvacık 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Endüstri alanındaki geliĢmelerin hızı, kent belleğini oluĢturan, özgün mekan 

kurguları ve donanımlar içeren yapı ve yapı gruplarını iĢlevsiz bırakmakta ve bu miras 

mekanlarının, koruma alanının odaklandığı sorunlar arasında yer alan, endüstri 

mirasının korunması ve dönüĢümü bağlamında irdelenip, yeni kurgular oluĢturmak 

suretiyle geleceğe aktarılmasını gerekli kılmaktadır.  

Zeytin ve zeytinyağı kültürü ile bezenmiĢ olan Ayvacık‟ın Edremit Körfezi‟ne 

bakan kıyı Ģeridinde bulunan ve geleneksel yöntemlerle üretim yapan zeytinyağı 

iĢliklerinin birçoğu, endüstri alanındaki geliĢmeler ve değiĢen üretim sistemleri 

sebebiyle iĢlevsiz durumda kalmıĢtır. Eski çağlardan, günümüze önemini hiç yitirmeyen 

zeytincilik ve zeytinyağı üretimi yerel halkın temel geçim kaynaklarından biri olmuĢ, 

sosyo-kültürel yapının Ģekillenmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Tüm bu üretim 

faaliyetlerinin gerçekleĢtiği ve tarihe tanıklık eden bu yapılar, gerek konumları gerekse 

mekansal kurgu açısından barındırdıkları tüm potansiyellere rağmen, kaderlerine terk 

edilmiĢlerdir. Mimari özellikleri, yapım teknikleri ve üretim teknolojileri ile kent 

belleğinde yer edinen ve endüstri mirası kapsamında değerlendirilen bu yapıların 

korunması ve belgelenmesi önemlidir. 

Bu tez kapsamında Çanakkale Ġli, Ayvacık Ahmetçe Köyü, Eğrizeytin 

mevkiinde, 131 ada 38,39 numaralı parsellerde yer alan Hasan Özçakır Zeytinyağı 

Fabrikası, Assos-Küçükkuyu kıyı bandının merkezinde yer alan ideal konumu, vaziyet 

plan Ģemasının çok kütleli, geniĢ arazi kullanımına sahip oluĢu, nitelikli avlusu, 

bölgedeki en geniĢ alan kullanımlarından birine sahip olan fabrika olması ve dolayısıyla 

mekan kurguları açısından elveriĢli durumu sebebiyle konu alınmıĢtır.  

ÇalıĢma kapsamında; endüstri mirası açısından önemli yere sahip bu yapılar 

grubunun, tarihsel geliĢim sürecinin araĢtırılması, mevcut durumunun belgelenmesi, 

korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi ve yeniden iĢlevlendirilmesine yönelik 

kullanım önerileri getirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Tezin teorik bölümünü oluĢturan zeytin ve zeytinyağı üretim teknikleri ile 

zeytinyağı fabrikasının bulunduğu Ayvacık Ġlçesi‟nin coğrafi ve sosyo-ekonomik açıdan 
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incelendiği bölümler literatür taramaları sonrası, yazılı ve görsel kaynaklardan 

yararlanarak hazırlanmıĢtır.  

Alan çalıĢması kapsamında, çalıĢma alanında bulunan geleneksel yöntemlerle 

üretim yapan diğer fabrikalar mimari yapı, iĢlev, mevcut yapısal durum ve özgün 

donanım durumu bağlamında yerinde incelenmiĢ, fotoğraflanmıĢ ve elde edilen veriler 

derlenerek sunulmuĢtur.  

Rölöve için detaylı fotoğraf çekimi yapılmıĢ, plan, kesit, görünüĢ krokileri 

hazırlanmıĢ, belirlenen yatay düzlem üzerinden lazer-metre yardımıyla üçgenleme 

yöntemiyle ölçüler alınmıĢtır, detaylar için ise Ģerit metre kullanılmıĢtır. GörünüĢler 

alan çalıĢmasında alınan ölçülere göre oranlanan fotoğraflar yardımıyla çizilmiĢtir. 

Restitüsyon önerisi; literatür taramaları, saha çalıĢmaları, tapu kayıtları, rölöve 

tespit çalıĢması, yapıdaki izler, bölge halkıyla ve fabrikada önceden çalıĢmıĢ kiĢilerle 

yapılan mülakatlar ve benzer dönem yapılarının çalıĢma prensipleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢ, dönem analizleri yapılmıĢtır.  

Dönem analizleri sonucunda, tüm literatür çalıĢmaları ve gereklilikler gözden 

geçirilerek, yapı grupları endüstriyel miras kapsamında değerlendirilip, özgün dokuya 

en az müdahale ile, T.C Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‟nun 5.11.1999 gün ve 660 nolu Ġlke Kararı (TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları) ve Endüstri Mirasının Belgelenmesi ve 

Korunmasına ĠliĢkin TICCIH (The International Committee for the Conservation of 

Industrial Heritage - Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma Komitesi) Tüzüğü baĢta 

olmak üzere tüm uluslararası tüzükler ıĢığında onarım ve yeniden iĢlevlendirme 

önerileri restorasyon projesi kapsamında sunulmuĢtur.  
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BÖLÜM 2.  ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞI ÜRETĠM TEKNĠKLERĠ 

2.1. Zeytinin Yolculuğu 

Binlerce yıl önce zeytinin anayurdu Doğu Akdeniz‟de ilk delicenin 

ehlileĢtirilmesinden bir süre sonra, Milattan Önce (M.Ö.) 3000‟de Ortadoğulu 

tüccarların Girit ve Kıbrıs‟a zeytini götürmesiyle beraber, zeytinin yolculuğu 

baĢlamıĢtır. O günden itibaren insanlar, aĢılanan delicelerle yeni kıtalarda, geliĢtirilen 

üretim teknikleriyle ve yeni nesillere aktardıkları bilgi birikimleriyle bu yolculuğu 

paylaĢmıĢlardır (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 17,18). 

 

 

ġekil 2.1 .Zeytinin Yolculuğu 

(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 18) 

 

Kıbrıs ve Girit‟ten sonra M.Ö. 1500‟lerde zeytin Mısır‟a geldiği sırada 

zeytinyağı, tapınakların kandillerinde kullanılmaktaydı. Zeytinyağı üretim tekniklerine 

dair ilk büyük geliĢme M.Ö. 900‟lerde kaldıraçlı preslerin kullanılmaya baĢlanması ile 

yaĢanmıĢtır. Ardından Ġtalya, Ġspanya, Fransa ve Kuzey Afrika‟da zeytin ağacı ile 

tanıĢmıĢlardır (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 25).  

Yunanistan topraklarında hızla yayılan zeytin ağacı ekonomik anlamda büyük 

rol oynamaya baĢlamıĢtı. Antik Yunan‟da yedi bilgeden biri kabul edilen Atinalı Solon 

(Hançerlioğlu, 1995, s. 57,58), dünyada ilk zeytin ağacını koruma yasasını çıkartmıĢtır. 
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Bu yasa, zeytinliklerdeki ağaçların kesimini kısıtlarken, aynı zamanda zeytinyağı 

dıĢındaki tarım ürünlerinin ihracatını da yasaklamaktaydı (Ünsal, 2003, s. 25).  

Zeytinyağı üretimi için devrim niteliğindeki bir diğer geliĢme, M.Ö. 2. yüzyılda 

ArĢimet vidasının bulunmasıyla olmuĢtur. Böylece zeytin hamuru üzerinde kontrollü bir 

basınç sağlanması mümkünleĢmiĢtir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 82). 

Zeytinin kıtalar arası yolculuğu 16. yüzyıldan itibaren Arjantin, Peru, Meksika 

ve ġili‟de devam etmiĢtir. 18. yüzyılda ise Kuzey Amerika‟ya ulaĢmıĢtır. Bugün 

zeytinciliğe olan ilgi; Avustralya, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve hatta Çin‟de 

sürmektedir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 23). 

 

 

ġekil 2.2. Zeytin Zaman Dizini 

(Boynudelik‟in Zeytin Kitabı‟ndaki bilgiler derlenerek oluĢturulmuĢtur) (Pulant,2017) 

2.2. Geleneksel Zeytinyağı Üretim Teknikleri 

Ġnsanlar binlerce yıldır zeytinden daha çok yağ elde edebilmek için yeni 

yöntemler ve üretim teknolojileri geliĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Bugün gelinen noktada, 

zeytinin içindeki yağın %95‟i çıkarılabilmektedir. Elbette bu yolculuğa baĢlarken, yağın 

sadece küçük bir kısmı elde edilebilmekteydi. Bütün geleneksel zeytinyağı üretim 

yöntemlerinde zeytin; parçalanma, ezilme ve ayrıĢtırma olmak üzere üç aĢamadan 

geçmektedir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 70).  
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2.2.1. Zeytinin Parçalanması 

Eski çağlarda zeytinlerin kırılması için havanlar ve taĢtan ya da sert ağaçtan 

yapılan tokmaklar kullanılmaktaydı. Daha sonra bunun yerini Romalıların canalis et 

solea dediği, zeytinlerin silindir biçiminde taĢlarla bir yalağın içinde ezildiği sistem 

almıĢtır (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 73). 

 

 

ġekil 2.3. Canalis et solea 
(URL1) 

 

Mola olearia yönteminde ise zeytinlerin ezildiği taĢın silindir biçimini alması 

ile, zeytinin sürekli ve dairesel hareketlerle parçalanması mümkün kılınmıĢ ve hayvan 

gücünden de yararlanılmaya baĢlanmıĢtır. Silindir biçimindeki taĢın merkezine 

sabitlenen taĢ; silindir, konik gibi farklı Ģekillerde olabilirken, sayısının da dörde kadar 

çıktığı uygulamalar olmuĢtur (ġekil 2.4, 2.5) (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 

74,75). 
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ġekil 2.4. Tek Dik TaĢ Değirmen 
(URL2) 

 
ġekil 2.5. Konik TaĢ Değirmen 

(URL2) 

  

Daha sonra M.Ö. 2. yüzyılda taĢ yatağın içbükey olarak oyulduğu ve böylece 

zeytinin yan duvarlarda çekirdekleri ezilmeden hamurlaĢtırıldığı trapetum denilen 

değirmen Romalılar tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır (ġekil 2.6), ancak zamanla 

önemini yitirmiĢtir ve mola olearia yaygınlaĢmıĢtır. Zeytinin parçalanmasına dair 

devrim niteliğindeki mola olearia yöntemi, bugün hala modernleĢtirilmiĢ bir biçimde 

bazı zeytinyağı iĢliklerinde kullanılmaktadır (Ünsal, 2003, s. 146,147).  

 

ġekil 2.6. Trapetum 

(URL3) 
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2.2.2. Zeytin Hamurunun Ezilmesi 

Zeytin hamurunun bez veya kıl torbalar içine konulması ve arada sıcak su 

dökmek suretiyle ayakla ezilmesi, ayak yağı veya topuk yağı olarak adlandırılan zeytin 

hamurunun ezilmesinde kullanılan en ilkel yöntemlerden biridir. Zeytin hamurunun 

yine bir çuval içine doldurulup, dikey bir çubuğa sabitlenip, çuvalın iki ucundan 

geçirilen iki çubukla kendi ekseni etrafında döndürülerek sıkılması da Mısır‟da 

kullanılan ve yüzyıllar sonra icat edilecek mengenenin habercisi olan bir baĢka 

yöntemdir (Ünsal, 2003, s. 148). 

Zeytin hamurunun ezilmesinde ilk önemli adım; Ġsrail‟de, M.Ö. 9. yüzyılda 

kardıraçlı-ağırlıklı sistemler ile atıldı (ġekil 2.7). Bu sistemin M.Ö. 6. yüzyıla ait bir 

örneğini Urla‟daki Klazomenai Antik Kenti‟nde görmek mümkündür. MÖ 2.yüzyıla 

gelindiğinde Romalılar tarafından Cato presi olarak da bilinen kaldıraçlı-makaralı 

sistem kullanılmaya baĢlanmıĢtır (ġekil 2.8) (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 81). 

 

 

ġekil 2.7. Kaldıraçlı-Ağırlıklı Sistem 

(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 80) 
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ġekil 2.8. Kaldıraçlı-Makaralı Sistem 

(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 81) 

 

Yine aynı yüzyıl içerisinde devrim niteliğindeki ArĢimet vidasının bulunmasıyla, 

zeytin hamurunun ezilmesi sırasında kontrollü basınç uygulanmasını mümkün kılan 

kaldıraçlı-vidalı sistemler tarihteki yerini almıĢtır (ġekil 2.9). Antik Çağ‟da yaĢamıĢ 

matematikçi ve mühendis Heron, hassas ölçümler ve ustalık gerektiren sonsuz vida, 

vidayı sıkıĢtıran kilidin birbirlerine uyumlu olması ve burgularının nasıl oyulması 

gerektiğine dair ayrıntıları ortaya koymuĢtur. MeĢe, çitlembik gibi dayanıklı ağaçlardan 

yapılan kaldıraçlı-vidalı sistemlerin örneklerine, artık kullanılmasalar da Anadolu‟nun 

pek çok yerinde rastlamak mümkündür (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 82,83). 

 

 

ġekil 2.9. Kaldıraçlı-Vidalı Sistem 

(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 82) 
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Daha sonra kaldıraçlı sistemler yerine, zeytin hamurunun üzerine doğrudan 

basınç uygulanmasına olanak sağlayan ve Akdeniz‟de yaygın kullanılan sabit vidalı 

presler devreye girmiĢtir. Ġki ArĢimet vidasının sıkılması prensibi ile çalıĢan çift vidalı 

sabit pres; Antakya, Kilis ve Nizip‟te mahsere adıyla bilinmekteydi ve yaygın olarak 

kullanılmaktaydı (ġekil 2.10). Halk arasında çıkardığı sesten dolayı cırcır mengene 

olarak da bilinen, tek vidalı sabit preslerin sonsuz vidaları önceleri sert ağaçlardan 

üretilmekteydi. Daha sonra 1970‟lere kadar yaygın kullanılacak olan döküm demir 

modelleri üretilmiĢtir (ġekil 2.11) (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 84,85). 

 

 

ġekil 2.10. Çift Vidalı ve Tek Vidalı Sabit Presler  

(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 84,85) 

 

 

ġekil 2.11. Dökme Demir Tek Vidalı Sabit Pres  
(URL4) 
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Endüstri devriminin öncü buluĢlarından su gücünün zeytinyağı üretiminde 

kullanılmaya baĢlanması, her ne kadar Türkiye‟de iyi değerlendirelememiĢ olsa da, 18. 

ve 19. yüzyıldan kalma su değirmenleri ve preslere Anadolu‟da rastlanmaktadır. 

ġüphesiz ki buhar gücünün makinalara uygulanması ile endüstri devriminin esas 

sıçraması yaĢanmıĢtır ve 19. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu‟da zeytintinyağı 

iĢliklerinde hidrolik presler sahneye çıkmıĢtır (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 86). 

 

 

ġekil 2.12. Hidrolik Pres/Sulu Baskı  

(URL5) 

 

Sulu baskılı hidrolik pres, yukarı doğru itilen bir pistonun üzerindeki zeytin 

hamuru torbalarının sıkılması prensibi ile çalıĢmaktaydı. Ġlk baskıdan sonra, üzerlerine 

sıcak su dökülen torbalar tekrar sıkılmakta ve bu iĢlem en az üç kez tekrarlanmaktaydı 

(ġekil 2.12). Eklenen sıcak suyun zeytinyağında kalite kaybına yol açması, en az üç kez 

tekrarlanan baskı iĢleminin iĢçilik maliyetlerini yükseltmesi ve tam olgunlaĢmamıĢ 

zeytin hamurunu sıkmaya elveriĢli olmaması bu sistemin dezavantajları olmuĢtur ve 

bunları ortadan kaldırmak için olan yöntem arayıĢları geleneksel zeytinyağı üretiminin 

son basamağı olan kuru baskılı süper presleri getirmiĢtir. Bu sistemde kullanılan baskı 

torbalarının ortası deliktir ve zeytin hamuru ile doldurulan torbalar baskı makinasının 



11 

 

ortasındaki mile geçirilerek üst üste dizilmektedir, böylece baskı sırasında kayma 

ihtimalleri ortadan kalkmaktadır. Santimetrekareye 300 kilo basınç uygulayabilen süper 

presler ile sıcak su kullanmadan, yani zeytintinyağı kalitesini düĢürmeden tek baskı ile 

sıkımı gerçekleĢtirmek mümkün olmuĢtur (ġekil 2.13). Yurt dıĢında butik yağhanelerde 

hala tercih edilen bu geleneksel yöntem, maalesef Türkiye‟ye çok geç tarihlerde gelmiĢ 

ve aynı zamanlarda gelen kontinü sistem ile üretim yapan fabrikalarla rekabet 

edememiĢtir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 87-90). 

 

 

ġekil 2.13. Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ndeki Süper Pres, Baskı Torbaları ve Çelik Plakalar  

(Pulant, 2017) 

2.2.3. AyrıĢtırma 

Zeytin hamurunun ezilmesinden sonra sıra, zeytinyağı ve karasu karıĢımının 

ayrıĢtırılması iĢlemine gelmektedir. Özgül ağırlıkları farklı olan iki madde, bir süre 

polimalarda bekletildikten sonra ayrıĢtırılmaktadır ve silindir biçimindeki maĢrapalarla 

toplanmaktadır. Tekrar bekletilmesinin ardından yarı silindir maĢrapalarla 

toplanmaktadır. Karasuya yaklaĢılan yerlerde ise yassı taslardan yardım alınmaktadır 

(ġekil 2.14). Geleneksel zeytinyağı üretiminde en çok el beceresi gerektiren kısım 

ayrıĢtırma iĢlemi olarak kabul edilmektedir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 94-97).  
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Daha eski dönemlerdeki yağhanelerde bileĢik kaplar prensibi ile çalıĢan üç gözlü 

polimalar vasıtasıyla ayrıĢtırma yapılmaktaydı. Bu sistemin en iyi çalıĢan örneklerinden 

biri M.Ö. 6.yüzyıla tarihlenen Klazomenai Antik Kenti‟nde bulunmuĢtur (ġekil 2.15) ve 

Urla‟da ziyaret edilebilmektedir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 95). 

 

 

ġekil 2.14. Polimalar ve MaĢrapalar 
(Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 95,97) 

 

 

ġekil 2.15. Klazomenai'da Açığa Çıkarılan Üç Gözlü Polima 

 (Pulant, 2017)  
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BÖLÜM 3. ZEYTĠN FABRĠKASININ BULUNDUĞU AYVACIK 

ĠLÇESĠ, AHMETÇE MAHALLESĠ 

Çanakkale, Gelibolu ve Biga Yarımadası üzerinde bulunan, Ege ve Marmara 

Denizi‟ni birleĢtiren Çanakkale Boğazı‟nın ayırdığı, yaklaĢık 650 km‟lik kıyı Ģeridi 

olan, doğal ve kültürel sayısız değere sahip bir ildir (ġekil 3.1) (Palabıyık, YavaĢ, & 

Önder, 2006, s. 2).  
 

 

ġekil 3.1.Çanakkale Siyasi Haritası 

(URL6) 

 

Çanakkale‟nin tarımsal faaliyetleri arasında zeytincilik önemli bir yere sahiptir 

ve içerisinde bulunan zeytin ağaçlarının büyük çoğunluğu delicelerin aĢılanması, kalan 

%33‟lük kısmı ise kültüre edilmiĢ çeĢitlerin dikilmesi ile oluĢmuĢtur. Türkiye geneli 

zeytin üretiminin yaklaĢık %7‟si Çanakkale‟de gerçekleĢmektedir ve Ayvacık 

Çanakkale‟nin  zeytincilikte önde gelen ilçesidir (Tablo 1) (Ilgar, 2016, s. 24).  
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Tablo 1. Çanakkale Ġlinde Zeytinciliğin Dağılımı 

 
(Anonim, 2013) 

Eski çağlardan beri bölgede zeytin yetiĢtiriciliği ve zeytinyağı üretimi yapıldığı 

bilinmektedir, öyle ki Ġlyada Destanı‟nda bile Ayvacık‟ta bulunan Gargara Antik 

Kenti‟ndeki kekik kokuları arasındaki zeytin ağaçlarından bahsedilmektedir (Ilgar, 

2016, s. 22). Antik dünyanın ilk felsefe okulunun kurulduğu, yüzyıllar boyunca birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıĢ bu bölgede ilk olarak Mysialılar ve Luviler‟in yaĢadığı 

bilinmektedir. Daha sonra Hitit, Pers ve Lidyalılar‟a ev sahipliği yapmıĢtır. M.Ö. 334‟te 

Büyük Ġskender‟in eline geçen bölgeye Türkler 13. yy‟da gelmiĢlerdir (Efe, Soykan, 

Cürebal, & Sönmez, 2013, s. 185). 19. yüzyılda dıĢarıya ihraç edilen ürünlerin baĢında 

zeytinyağı gelmekteydi. Çanakkale‟de palamut tüccarları, aynı zamanda zeytin ticareti 

de yapmaktaydı ve zeytinyağı üreticilerinden satın alınan yağlar, Edremit‟te 

depolandıktan sonra Akçay Gümrüğü‟nden yurtdıĢına satılmaktaydı (Ilgar, 2016, s. 22).   

Çanakkale‟deki en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Küçükkuyu, 

eski dönemlerde bölgede küçük teknelerin kullandığı bir iskele iĢlevi görmekteydi. 

Cumhuriyet Dönemi‟nde Devlet Deniz Yolları ve Liman Acenteliği‟nin kurulması ile 

deniz taĢımacılığı merkezine dönüĢmüĢtür. Kıyı boyunca kurulan zeytinyağı iĢliklerinde 

üretilen zeytinyağı ve sabunlar, Küçükkuyu ve Ahmetçe‟de bulunan iskelelerden, 

Ġstanbul ve Ġzmir‟e taĢınmaktaydı (Efe, Soykan, Cürebal, & Sönmez, 2013, s. 185). 
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Ayvacık ilçesinde 65 köy bulunmaktadır ve güney kıyı bandının gerisinde Kaz 

Dağları‟nın uzantısı olan plato ve ovalardaki yüksek rakımlı noktalarda konumlanan 

Adatepe, Nusratlı, Arıklı, Ahmetçe, Kayalar, Sazlı, Kozlu ve Büyük Hüsun köylerinde 

zeytincilik yaygın olarak yapılmaktadır (ġekil 3.2) (Manisa, 2013, s. 74). YerleĢim 

yerlerinin kıyı bandından uzak olmasının denizden gelecek saldırılara karĢı güvenlik 

sebebiyle olduğu bilinse de, burada daha özellikli bir durum söz konusudur. Artı (+) 160 

kotunda yer alan yüzlerce yıllık bu köyler, zeytin ağaçlarının bittiği ve ormanın 

baĢladığı, yani deniz ile yerleĢim alanları arasındaki bölgede zeytinciliğe, daha üst 

kotlardaki yamaçlarda ise hayvancılığa imkân veren ve iki tarımsal faaliyetten de 

yararlanmayı mümkün kılan bir bantta konumlanmıĢtır (Erten, 2008, s. 74,75). Bölgede 

yetiĢtirilen zeytin kalitesinin oldukça yüksek olmasının coğrafi sebepleri; Kaz 

Dağları‟nın eteklerinde, topraklarının kıraç ve kireçli olması, denizden gelen iyot etkisi,  

güneĢin dik yamaçlara direk vurması ve kuzey rüzgarlarına kapalı, lodos rüzgarlarına 

açık ılıman iklim bölgesi olmasıdır (As, 2008, s. 51).  

 

ġekil 3.2. Ayvacık Köyleri 

(URL7) 



16 

 

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin dıĢında, halı dokumacılığı, odun kömürü, peynir 

ve hayvancılık da organik kültür diyarı olarak bilinen Ayvacık‟ta yaĢayan halkın gelir 

kaynakları arasında yer almaktadır. Bunların yanında sahil Ģeridindeki koylar, 

bulundukları nitelikli ve doğal konumları ile turizm açısından önemli bir noktadadır 

(Efe, Soykan, Cürebal, & Sönmez, 2013, s. 185). Ayvacık mavi bayraklı plajları, butik 

otelleri, pansiyonları ve kamp alanlarıyla kıyı turizmine hizmet etmektedir. Ayrıca 

Küçükçetmi ve Tuzla‟da bulunan kaplıcaları ile çok geliĢmemiĢ olmasına rağmen 

termal turizm olanaklarını da sunmaktadır. Aynı zamanda Babakale, Gülpınar Apollon 

Smintheus Tapınağı, 1989 yılında kentsel sit alanı ilan edilen Adatepe Köyü ile turizmin 

ilgi ve odak noktası Behramkale ve Assos Antik Kenti‟ni de içinde barındırmaktadır 

(GMKA, 2012, s. 9-19) (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Ayvacık'ta Turizm Olanakları 

 

(Pulant, 2019) 
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BÖLÜM 4.  YAKIN ÇEVREDE BULUNAN GELENEKSEL 

YÖNTEMLERLE ÜRETĠM YAPAN ZEYTĠNYAĞI ĠġLĠKLERĠ 

Ayvacık‟ta kıyı bandından uzaktaki yerleĢim yerlerinin aksine zeytinyağı 

iĢlikleri bu köylerden uzakta, kıyı Ģeridinde konumlanmıĢlardır (ġekil 4.1). Bunun 

sebepleri arasında ilk akla gelen, ulaĢım ağının geliĢmediği dönemlerde, deniz 

ulaĢımının zeytin ve zeytinyağının dağıtımında öncelik olmasıdır. Aynı Ģekilde 

fabrikaların yapımı sırasında da malzeme tedariki açısından, deniz ulaĢımının kolaylık 

sağladığı düĢünülebilmektedir. Bir diğer önemli sebep ise, zeytinyağı üretiminin 

ardından çıkan kara suyunun boĢaltım sorunsalıdır. Normal Ģartlar altında o 

dönemlerde, karasuları bir taĢıma aracıyla dere, nehir gibi en yakın su kaynağına deĢarj 

edilmekteydi. Ancak bölgede çokça su kaynağının bulunmayıĢı, akla Edremit 

Körfezi‟nin en uygun atık kaynağı haline geldiğini getirmektedir (Manisa, 2013, s. 74). 

Yüksek oranda organik kirliliğe sebep olan bu atıklar, ancak 2004 yılından sonra 

lagünlarda buharlaĢtırma yöntemi ile arıtılmaya baĢlamıĢtır (Önce, 2014, s. 8). Kıyı 

Ģeridindeki bu konumlanmanın bir baĢka sebebi de, zeytinin ekim ayında baĢlayan hasat 

zamanının ardından iki ila üç ay süren üretim dönemindeki hava Ģartlarında, yüksek 

kotlardaki bölgelere göre kıyı Ģeridinin daha ılıman bir iklime sahip olması ve çalıĢma 

Ģartlarını kolaylaĢtırmasıdır (Manisa, 2013, s. 74).  

 

ġekil 4.1. Zeytinyağı ĠĢlikleri ve YerleĢim Yerlerinin Konumları 

(Pulant, 2017) 
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Bölgedeki zeytinyağı iĢliklerinin vaziyet plan Ģemaları incelendiğinde, üretim 

kapasiteleri farklı olsa da geniĢ arazi kullanımına sahip, kıyı ve yol tarafından iki farklı 

giriĢi olan, çok kütleli ve tek katlı yapılar göze çarpmaktadır. Zeytin havuzlarının 

bulunduğu avlu çevresinde üretim, depolama ve sezonluk iĢçilere yönelik konaklama 

birimlerinin bulunduğu kütleler ile geniĢ parseller içerisinde yatayda geliĢen, iĢlevsel 

plan Ģemaları mevcuttur (Manisa, 2013, s. 76,77). 

 

ġekil 4.2. ÇalıĢma Alanı 

(Pulant, 2017) 

Bu çalıĢmanın ana konusunu oluĢturan 131 ada 38-39 parselde bulunan Hasan 

Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın konumu ve farklı yapısal, donanımsal, iĢlevsel 

durumlar göz önüne alınarak çalıĢma alanı Ahmetçe, Arıklı ve Nusratlı altı olarak 

belirlenmiĢ (ġekil 4.2), incelenen iĢliklerin Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın 

restitüsyon ve restorasyon önerileri için kaynak oluĢturması amaçlanmıĢtır. 
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Tablo 3. ÇalıĢma Alanındaki Zeytinyağı ĠĢlikleri 

 

 

 

Konum 

 

Ada/P

arsel 

 

Yapısal  

Durum 

 

Onarım 

Durumu 

ĠĢlev 

Özgün 

Donanım 

Durumu 

1 Hacı Hüseyin 

Gökten 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Ahmetçe 156/1

6 

Orta Niteliksiz 

Onarım 

Fabrika Mevcut 

değil 

2 Hasan Özer 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Ahmetçe 156/1

3 

Ġyi Restorasyon 

(Kurul 

Onaylı) 

Otel Mevcut 

değil 

3 Muammer 

Olcay 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Ahmetçe 154/3 Harap - Kullanılmıyor Mevcut 

değil 

4 Asım Ġzmirli 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Ahmetçe 131/4

2 

Kötü Niteliksiz 

Onarım 

Depo/ 

Mesken 

Mevcut 

değil 

5 Hasan 

Özçakır 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Ahmetçe 131/3

8-39 

Harap - Kullanılmıyor Mevcut 

değil 

6 Talip Ġzmirli 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Arıklı 101/5

4 

Harap - Kullanılmıyor Mevcut 

değil 

7 Ziya Yıldırım 

Zeytinyağı 

ĠĢliği 

Nusratlı 101/3 Harap - Kullanılmıyor Mevcut 

(Pulant, 2019) 
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4.1. Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği 

Arıklı Köyü altında Uzunyer mevkisinde 156 ada 16 parselde konumlanan Hacı 

Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği bölgedeki özgün iĢlevini sürdüren tek yapı olması 

bakımından önemlidir. Üç nesildir faaliyetini sürdüren fabrika, geleneksel yöntemlerle 

baĢlayan yolculuğuna Naci Gökten ile birlikte kurulan kontinü sistem ile devam 

etmiĢtir.  

 

 

ġekil 4.3. Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

Parsel içerisinde 418 m
2
‟lik L Ģeklinde bir fabrika yapısı mevcuttur (ġekil 4.4). 

Denize paralel kısım üretim mekanı, arkada konumlanan kısım ise depo olarak 

kullanılmaktadır. Denize yakın diğer 70m
2
‟lik yapı önceden iĢçi yatakhanesi olarak 

kullanılırken, bugün depo iĢlevi kazanmıĢtır. Özgün yapı kontinü sisteme geçtiği 

dönemde tadilattan geçerken muhdes eklere sahip olmuĢtur. L Ģeklindeki özgün yapıya, 

bir zeytin havuzu eklemlenmiĢtir (ġekil 4.5). Depo olarak kullanılan kütledeki bazı 

pencere boĢlukları tuğla ile kapatılmıĢtır. Ġç mekanda da zemin ve duvara muhdes 

seramik kaplama uygulaması yapılmıĢ, muhdes kapılar eklenmiĢtir. Tesisat ve 

aydınlatma elemanları da özgün malzemeye zarar vermiĢtir (ġekil 4.6). 
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ġekil 4.4 Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği - Yağhane Yapısı 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.5. Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği - Muhdes Ekler ve Zeytin Havuzu  

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.6. Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği -Yağhane Ġç Mekan Mevcut Durumu 

(Pulant, 2017) 
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4.2. Hasan Özer Zeytinyağı ĠĢliği 

156 ada 13 parselde, Hacı Hüseyin Gökten Zeytinyağı ĠĢliği‟nin hemen yanında 

konumlanan Hasan Özer Zeytinyağı ĠĢliği faaliyetini durdurduktan yıllar sonra 2013 

senesinde restorasyon geçirerek, otel olarak yeniden iĢlevlendirilmiĢtir (ġekil 4.7). 

Ancak günümüzde faaliyette olmayan otele giriĢ için izin alınamamıĢ, güncel 

fotoğraflarına da ulaĢılamamıĢtır.  

 

 

ġekil 4.7. Hasan Özer Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

 

ġekil 4.8.Hasan Özer Zeytinyağı ĠĢliği - 2011 Hava Fotoğrafı 

(TKGM, 2017) 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre parsel içerisinde yer alan 

436 m2‟lik yapıda restorasyon öncesi üretim iĢlevinin gerçekleĢtiği, önceden L 

formunda olan ve denize yakın yapının depolama ve iĢçi yatakhanesi olarak kullanıldığı 

öngörülmüĢtür. Avludaki zeytin havuzlarının yerinde ise bir adet yüzme havuzu 

görülmektedir (ġekil 4.8). 

 

4.3. Muammer Olcay Zeytinyağı ĠĢliği 

Muammer Olcay Zeytinyağı ĠĢliği, Ahmetçe Köyü Ġskele Camii‟nin karĢısında 

Ġskele mevkisinde 154 ada 3 parselde bulunmaktadır (ġekil 4.9) ve uzun süredir harap 

durumdadır. 480 m
2
‟lik bir üretim ve depolama alanına sahip yağhanenin ahĢap çatısı 

birkaç sene önce çıkan yangında tamamen yok olmuĢ, sadece taĢ duvarları kalmıĢtır 

(ġekil 4.10). 

 

 

ġekil 4.9. Muammer Olcay Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

Parsel içerisinde ayrıca iki adet 130 ve 34m
2
‟lik müĢtemilat ve iĢçi yatakhanesi 

olarak kullanıldığı düĢünülen kagir yapı bulunmaktadır (ġekil 4.11). 

Binanın yola bakan kısmında bir zamanlar bulunan ahĢap el sanatları ve ağaç 

iĢleri dükkanı ise yok olmuĢtur (Efe, Soykan, Cürebal, & Sönmez, 2013, s. 211). 
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ġekil 4.10. Muammer Olcay Zeytinyağı ĠĢliği - Yağhanenin TaĢ Duvarları 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.11. Muammer Olcay Zeytinyağı ĠĢliği - Atıl MüĢtemilat 

(Pulant, 2017)  
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4.4. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği 

Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği Ahmetçe‟de Hasan Özçakır Zeytinyağı ĠĢliği‟ne 

komĢu 131 ada 42 parselde bulunmaktadır. Parsel içerisinde denize yakın kısımda 

bulunan 90 m
2
‟lik tek katlı müĢtemilat yapısı yok olmuĢ, yerine yeni iki katlı bir 

mesken yapılmıĢtır (ġekil 4.13). YaklaĢık 334m
2
 oturuma sahip fabrika yapısının ise, 

atölye ve depo olarak kullanımı sürdürülmektedir, ancak bakımsız durumdadır. Depo 

olarak kullanılan kısımda önceden yapılan muhdes oluklu çatı kaplamasının 

levhalarında çökmeler ve açılmalar vardır, mekan kısmen açıkta kalmıĢtır (ġekil 4.15). 

Önceden üretim mekanı olduğu düĢünülen, Ģu an atölye olarak kullanılan mekanda 

ahĢap çatının taĢıyıcı öğelerinde güçlendirme ve tadilat yapılmıĢ ve çatı muhdes oluklu 

levha ile kapatılmıĢtır (ġekil 4.16). 

 

 

ġekil 4.12. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 
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ġekil 4.13. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği - Mesken 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.14. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği - Cephe 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 4.15. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – Depo 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.16. Asım Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği - Atölye 

(Pulant, 2017)  
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4.5. Hasan Özçakır Zeytinyağı ĠĢliği 

Bu çalıĢmanın ana konusunu oluĢturan, Ahmetçe Eğrizeytin mevkiinde, 131 ada 

38-39 parselde yer alan Hasan Özçakır Zeytinyağı ĠĢliği‟nin ayrıntılı incelemesi gelecek 

bölümde yapılacaktır (bkz. BÖLÜM 5). 

Yeniden iĢlevlendirme ve restorasyon projesi için, Assos-Küçükkuyu kıyı 

bandının merkezinde yer alan ideal konumu, vaziyet plan Ģemasının çok kütleli, geniĢ 

arazi kullanımına sahip oluĢu, son derece nitelikli avlusu,bölgedeki en geniĢ alan 

kullanımlarından birine sahip olan iĢlik olması ve dolayısıyla mekan kurguları açısından 

elveriĢli durumu sebebiyle Hasan Özçakır Zeytinyağı ĠĢliği seçilmiĢtir.  

 

ġekil 4.17. Hasan Özçakır Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

4.6. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği 

Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği Ahmetçe Arıklı köyü altında, Azman mevkiinde 

101 ada 54 parselde konumlanmıĢ ve 1990 yılından beri atıl durumdadır. Parsele L 

Ģeklinde yerleĢmiĢ yapılar grubundan oluĢan iĢliğin, yaklaĢık 520 m
2
‟lik kısmını imalat 

bölümü, polimalar, makine ve kazan daireleri oluĢturmaktadır (ġekil 4.18). Bu bölümün 

kiremit kaplı ahĢap çatısı yer yer çürümeler ve çökmeler gözlemlense de hala ayaktadır 

(ġekil 4.20). Özgün donanımları mevcut değildir. Ġmalat bölümündeki değirmen ve pres 
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makinelerinin durduğu kademeler ve mekanın köĢesinde konumlanmıĢ yazıhane 

görülmektedir (ġekil 4.22). Polimalar ise ayrı bir mekanda yer almaktadır (ġekil 4.23). 

Cephe düzenindeki bazı pencere ve kapı boĢluklarında, özgün ahĢap pencere ve kapılar 

mevcuttur (ġekil 4.24). Ġç mekanlarda bırakılan eĢyalar göz önüne alındığında, bu atıl 

yapının bir süre mültecilere ev sahipliği yaptığı varsayılmaktadır.  

 

ġekil 4.18. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

 

ġekil 4.19. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği - Avludan GörünüĢ 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 4.20. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – 

AhĢap Çatı 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.21. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – 

Kazan Dairesi 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.22. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – 

Ġmalat Bölümü 

(Pulant, 2017) 

 
ġekil 4.23. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – 

Polimalar 

(Pulant,2017) 

 



31 

 

 

ġekil 4.24. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – Cephe 

(Pulant, 2017) 

Yapılar grubunun çatısı mevcut olmayan iki geniĢ bölümden oluĢan ve yaklaĢık 

253m
2
‟lik alanın depolama amaçlı kullanılan yağhane mekanları olduğu, denize  yakın 

olan ve yıkık durumdaki mekanların ise iĢçi yatakhaneleri olarak kullanıldığı 

öngörülmüĢtür (ġekil 4.25).  

 

 

ġekil 4.25. Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği – Yağhaneler 

(Pulant, 2017) 

Talip Ġzmirli Zeytinyağı ĠĢliği, değirmen ve pres makineleri, depolama alanları 

göz önüne alındığında, çalıĢtığı dönemlerde bölgedeki üretim kapasitesi yüksek 

iĢliklerden olduğu tahmin edilmektedir. Yapım tekniği, mekan kurgusu, özgün çatı 

konstrüksiyonu ve mevcut özgün doğramaları ile Hasan Özçakır Zeytinyağı 

Fabrikası‟nın restitüsyon ve restorasyon projesi için önemli bir kaynak oluĢturmuĢtur.  
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4.7. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği 

Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği Nusratlı Köyü altında Ġğdeli Burun mevkiinde 

101 ada 3 parselde konumlanmıĢtır (ġekil 4.26). Bölgedeki fabrikalar arasında özgün 

donanımlarını kısmen koruyan tek fabrika olması bakımından önemli bir örnektir ve 

üretim teknolojisini anlamak ve yapı içerisinde çözümlemek adına, Hasan Özçakır 

Zeytinyağı Fabrikası‟nın restitüsyon ve restorasyon projesi için kaynak oluĢturmuĢtur. 

306 m2‟lik bir ana yapı ve iki eklentiden oluĢmaktadır (ġekil 4.27). Parselin denize 

yakın kısmında önceden iĢçi yatakhaneleri olan kısım yıkılmıĢ ve kalıntıları kalmıĢtır 

(ġekil 4.28). 

 
 

ġekil 4.26. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği 

(TKGM, 2017) 

Bölgede 1944 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 

yapılardan biridir ve bu deprem sonucu kıyı kesimde oluĢan çökmeler yapının deniz 

suyuyla temas halinde olmasına sebebiyet vermiĢtir (Efe, Soykan, Cürebal, & Sönmez, 

2013, s. 201).  

Fabrikanın halen kalan donanımları Ġngiltere‟nin Lincoln Ģehrinde üretilmiĢ ve 

Ruston markalıdır (ġekil 4.30). Endüstri Devrimi sonrası Midilli, Ayvalık, Edremit, 
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Kemer, Ayvacık bölgeleri baĢta olmak üzere zeytinyağı üretiminde buharlı makinelerle 

üretimin hızla yaygınlaĢtırılması ve teĢviki amacıyla bazı giriĢimlerde bulunulmuĢ ve 

Ġngiltere‟den ithal edilen makinelerin bir seferlik gümrük vergisinden muaf tutulması 

sağlanmıĢtır (Ünver, 2012, s. 360,361).  

 

 

ġekil 4.27. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği - Avludan GörünüĢ 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.28. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği - ĠĢçi Yatakhaneleri 

(Pulant, 2017) 

ĠĢliklerde üretim tamamlandıktan sonra zeytinyağı ya toprak küplere, ya da 

büyük sac tanklara doldurularak depolanıyordu. Yağhane mekanında bu sac tanklardan 

bir tanesi devrilmiĢ vaziyette durmaktadır (ġekil 4.32). Ayrıca bu fabrikada da 

polimalar ayrı bir mekanda yer almaktadır (ġekil 4.33). Değirmenin yer aldığı havuz 

yıkılmıĢtır, ağırlığı bir tonun üzerindeki değirmen taĢları ise kayıptır (ġekil 4.34). 
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ġekil 4.29. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği –  

Makine Dairesi 

(Pulant, 2017) 

 

 

 

ġekil 4.30. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği – 

Özgün Donanımlar 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.31. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği – 

Pres Makinesi 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.32. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği  – 

Yağhane 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 4.33. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği – Polimalar 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 4.34. Ziya Yıldırım Zeytinyağı ĠĢliği – Değirmen 

(Pulant, 2017)  
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BÖLÜM 5. HASAN ÖZÇAKIR ZEYTĠNYAĞI FABRĠKASI 

5.1. Yapının Konumu ve Genel Özellikleri 

Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası, Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Ahmetçe 

Köyü, Eğrizeytin mevkiinde 131 ada 38,39 numaralı parsellerde konumlanmaktadır. 

Biga Yarımadası‟nda, kuzeyde Kaz Dağları, güneyde Edremit Körfezi ile çevrili, 

Midilli Adası‟a komĢudur ve Küçükkuyu-Behram yolu üzerinde yer almaktadır. 

 

ġekil 5.1. Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası Vaziyet Planı 

(Pulant, 2018)  



37 

 

Bölgedeki diğer fabrikalar gibi yerleĢim yerinin güneyinde, kıyı bölgesinde 

bulunan fabrika yerleĢkesi yaklaĢık üç dönümlük bir parsel üzerinde zeytin havuzları ve 

yaĢlı ağaçların olduğu geniĢ bir avlu etrafında kümelenen yapı gruplarından 

oluĢmaktadır (ġekil 5.1). Fabrikaya giriĢ bugün harabe halde olan iĢçi yatakhaneleri ile 

dükkan arasındaki kapıdan gerçekleĢmektedir (ġekil 5.2). Hemen giriĢte avlu içerisinde 

eski fabrikanın duvar kalıntıları ve duvarlara bitiĢik zeytin havuzları karĢılamaktadırlar 

(ġekil 5.3). L Ģeklinde konumlanan 766 m
2
 oturum alanına sahip ana binanın içerisinde 

yağhaneler, imalat bölümü, kazan dairesi, makine dairesi, kantar ve hela mekanları yer 

almaktadır. Zeytinyağı fabrikaları üretim kapasitesi, içinde bulundurdukları değirmen 

ve pres sayısına göre küçük, orta, büyük ölçekli olarak derecelendirilmektedirler. Küçük 

ölçekli iĢliklerde bir adet değirmen, bir adet pres, orta ölçeklilerde bir veya iki adet 

değirmen, iki adet pres, büyük ölçekli fabrikalarda ise iki adet değirmen, iki veya üç 

adet pres bulunmaktadır (Manisa & Yerliyurt, 2018, s. 58). Hasan Özçakır Zeytinyağı 

Fabrikası‟nda imalat bölümünde iki adet taĢ değirmen ve özgün donanımları yerinde 

olmasa da mevcut izlerden iki adet pres makinesi ve iki adet pompaya sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır ve orta ölçekli üretim yapan fabrikalar sınıfına girmektedir (ġekil 5.4). 

 

ġekil 5.2. Avluya GiriĢ 

(Pulant, 2017)  
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ġekil 5.3. Avludan GörünüĢ 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.4. Zeytinyağı Ġmalat Bölümü 

(Pulant, 2017) 
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Bir zeytin değirmeni günde azami 6400 kg zeytin kırabilirken, iki saat sıkma 

süresine sahip pres bir seferde 640-768 kg zeytin sıkabilmektedir (Manisa & Yerliyurt, 

2018, s. 58). Bu bilgi bağlamında, Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın günlük 12 

tondan fazla zeytin iĢleme potansiyeline sahip olduğu anlaĢılmaktadır.  

Gerek parsel ve oturum alanı, gerekse üretim kapasitesi bakımından çalıĢma 

alanındaki döneminin en kapsamlı fabrikasıdır. 

5.2. Plan Özellikleri 

Fabrika yerleĢkesi yaklaĢık iki dönümlük, içinde zeytin havuzları ve eski 

zeytinyağı iĢliğinin kalıntılarını da barındıran bir avlunun etrafında konumlanmıĢ yapı 

gruplarından oluĢmaktadır. Uzun yıllardır atıl durumda ve bakımsız olan yapıyı bugün 

bölge sakinleri hayvanlarını bağlamak için kullanmaktadırlar. 

766 m
2
 oturum alanına sahip kagir, yaklaĢık 60 cm kalınlığında kireç harçlı 

yığma taĢ duvarları olan, L Ģeklinde konumlanmıĢ ana yapıda bulunan mekanların her 

birine giriĢ avludan sağlanmaktadır. 184 m
2 

alana sahip zeytinyağı imalat bölümüne 

giriĢ 202 cm geniĢliğinde muhdes olarak kapatılmıĢ bir kapı boĢluğundan 

sağlanmaktadır. Bu kapının yanında bir adet özgün ahĢap kanatlı pencere mevcuttur 

(ġekil 5.5-5.8). Özgün halinde toprak ve kil sıkıĢtırmasından oluĢan zemini samanlar 

kaplamıĢtır. AhĢap makaslı çatıyı taĢıyan bu mahaldeki 3 dikmeden bir tanesi 

devrilmiĢtir (ġekil 5.4). Hemen giriĢte sağda ve karĢıda sıkımdan sonra ayrıĢtırma 

iĢlemi için zeytinyağının dinlendirildiği polimalar sıralanmıĢtır (ġekil 5.6). Polimaların 

hizasında pres makinelerinin durduğu kademeler konumlanmıĢtır. Bu mekan ile makine 

dairesi arasında geçiĢi sağlayan 100 cm geniĢliğinde ahĢap kapı mevcuttur. Aynı 

zamanda bu duvarda kayıĢların ve sıcak su borularının geçiĢi için boĢluklar vardır (ġekil 

5.9). Pres makinelerinin hemen karĢısında 165 cm çapa sahip özgün granit değirmen 

taĢları olan 2 adet taĢ değirmen vardır.  Ġki değirmen arasında kantara geçiĢi sağlayan 

bir özgün ahĢap ahĢap kapı mevcuttur. Ayrıca kantardan değirmenlere açılan, zeytinler 

tartıldıktan sonra, direk değirmenlere dökümün sağlanması amacıyla yapılan, iki adet 

pencere boĢluğu muhdes olarak kapatılmıĢtır (ġekil 5.7). Kantar ana yapıdaki diğer 

mekanların aksine tuğla duvar örüntüsüne sahip L yapıya eklemlenmiĢ vaziyette 
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yapılmıĢtır (ġekil 5.10). Dört bölmeden oluĢan ve 15 m
2 

alana sahip mekana, muhdes 

eklerle kapalı ve samanla dolu olduğundan girilememiĢtir.  

 

ġekil 5.5. Zeytinyağı Ġmalat Bölümüne GiriĢ 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.6. Polimalar 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.7. Değirmenler 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.8. Kapı ve Pencere BoĢlukları 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.9. Üretim ve Makine Dairesi Arasındaki Duvar BoĢlukları 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.10. Kantar 

(Pulant, 2017) 
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37 m
2
 alana sahip makine dairesi mekanı avludaki 127 cm‟lik kapı boĢluğundan 

veya zeytinyağı imalat bölümündeki kapıdan giriĢ sağlanabilmektedir (ġekil 5.14). 

Mekanın ortasında makinelerin konumlandığı 91x395 cm boyutlarında 73 cm 

yüksekliğinde taĢ bir set vardır. Duvarlarda, yanındaki komĢu iki mekandaki 

makinelerin bağlantısını sağlamak amacıyla kayıĢların ve sıcak su borularının geçtiği 

boĢluklar mevcuttur (ġekil 5.11). Kazan dairesi ile arasında bulunan 2 adet pencere 

boĢluğundan bir tanesi muhdes olarak kapatılmıĢtır. Avluya bakan ahĢap çift kanatlı 

özgün pencere ve bu pencerenin önünde özgün ahĢap raf ve dolaplar mevcuttur. 

Önceden alet takımının durduğu ahĢap pano yine bu pencerenin yanında sabitlenmiĢtir 

(ġekil 5.12). Yapının ahĢap makaslı çatısı bu mekandan itibaren yıkılmıĢtır (ġekil 5.13). 

 

 

ġekil 5.11. Makine Dairesi 

(Pulant, 2017) 

Kazan dairesine giriĢin sağlandığı kapı boĢluğunun yanındaki taĢ duvarın bir 

bölümü yıkılmıĢtır (ġekil 5.14). Avluya bakan ahĢap çift kanatlı penceresi mevcuttur. 

42 m
2 

alana sahip mekanın çatısı yoktur (ġekil 5.16). Yağhane ile arasındaki taĢ duvarda 

bulunan özgün pencere boĢluğu muhdes olarak kapatılmıĢtır (ġekil 5.15). Aynı duvarın 

zemininde buhar makinesinin su temin ettiği bir adet kuyu vardır (ġekil 5.17). 
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ġekil 5.12. Makine Dairesindeki Özgün AhĢap Dolaplar 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.13. Yıkılan AhĢap Makaslı Asma Çatı 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.14. Makine ve Kazan Dairesi GiriĢi 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.15. Makine ve Kazan Dairesi Arasındaki Duvar BoĢlukları 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.16. Kazan Dairesi 

 (Pulant, 2017) 

Kazan dairesinin yanında 46 m
2 

alana sahip yağhane yer alır. Yapı içerisinde 

bulunan 3 adet yağhane mekanından en küçük alana sahip olandır. Ġçerisinde duvara 

bitiĢik yaklaĢık 107 cm geniĢliğinde ve 59 cm yüksekliğinde özgün taĢ set vardır. 

Mekana giriĢin sağlandığı 200 cm geniĢliğinde bir kapı boĢluğu ve avluya bakan 157 

cm geniĢliğindeki pencere boĢluğuna sahiptir (ġekil 5.18). 
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ġekil 5.17. Kazan Dairesi ile Yağhane Arasındaki Kuyu 

(Pulant, 2017) 

      

       ġekil 5.18. Yağhane                                                      ġekil 5.19. Hela 

(Pulant, 2017)                                                          (Pulant, 2017) 
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Kazan dairesinin hemen yanında önceden hela olarak kullanıldığı bilinen 24 m
2 

alana sahip mekana 100 cm geniĢliğinde bir kapı boĢluğundan girilmektedir (ġekil 

5.19). Kapının üstündeki 184x107 cm boyutlarındaki ahĢap pencere mevcuttur. Yan 

cepheye bakan 3 adet yaklaĢık 185x61 cm boyutlarındaki pencere boĢluklarından da bir 

tanesinin de penceresi yerindedir (ġekil 5.20). Yağhane ile hela mekanını bölen duvar, 

bu yapıdaki diğer duvarların aksine tuğla olarak yapılmıĢtır (ġekil 5.21). 

Fabrikanın parselin doğusunda konumlanan, L formunun diğer bölümünü 

oluĢturan kısmında çatı konstrüksiyonu mevcut olmayan iki adet yağhane fonksiyonuna 

sahip mekan yer alır (ġekil 5.22). Z-07 Yağhane mekanına 197 cm geniĢliğinde bir kapı 

boĢluğundan giriĢ sağlanmaktadır (ġekil 5.24). 135 m
2 

alana sahip mekan içerisinde 

duvarlara bitiĢik konumlanan 120 cm geniĢliğinde özgün taĢ set vardır (ġekil 5.23). 

Dikdörtgen plan Ģemasına sahip olan mekanda +2.66 ve +3.17 kotlarındaki hatıllar 

arasına yerleĢen 6 adet dikdörtgen demir doğramalı pencere bulunmaktadır (ġekil 5.23). 

Bunlardan avluya bakan pencere boĢluğu muhdes olarak tuğla ile kapatılmıĢtır. 131 m
2
 

alana sahip Z-08 Yağhane mekanına giriĢ ise, 198 cm geniĢliğinde kapı boĢluğu olan 

muhdes ahĢap kapıdan gerçekleĢir (ġekil 5.25). Avluya bakan 203 cm geniĢliğinde 2 

adet pencere boĢluğu, muhdes oluklu sac levhalarla kapatılmıĢtır (ġekil 5.26). 

 

 

ġekil 5.20. Yan Cepheye Bakan Pencereler 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.21. Yağhane ve Hela Mekanı Arasındaki Tuğla Duvar 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.22. Yağhaneler 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.23. Z-07 Yağhane Mekanı 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.24. GiriĢ Kapısı ve TaĢ Set 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.25. Z-08 Yağhane Mekanı 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.26. Muhdes KapatılmıĢ Pencere BoĢluğu 

(Pulant, 2017) 
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Parselin denize bakan cephesinde harabe durumunda olan yapı grupları vardır. 

GiriĢ kapısının sağ tarafında önceden iĢçi yatakhanesi olarak kullanıldığı bilinen 114 m
2 

oturum alanına sahip çift katlı kagir yapıdan geriye, yola bakan taĢ duvarlarının bir 

kısmı ve avluya bakan tuğla duvar örüntüsünden parçalar kalmıĢtır (ġekil 5.27). Denize 

bakan cephesinin taĢ duvar kalıntılarında hiçbir pencere ya da kapı boĢluğu izine 

rastlanmamıĢtır. Tüm açıklıklar avluya bakacak Ģekilde tuğla duvarlı cephede 

bulunmaktadır (ġekil 5.28). Cephenin okunabildiği kısmında, zemin katta iki pencere ve 

arasında giriĢ kapısı vardır. AhĢap doğramalardan ve lentolardan kısmi parçalar 

mevcuttur. Üst katta da iki adet kemerli pencere ve kapı boĢluğu vardır. GiriĢ kapısının 

sol tarafındaki kısımda ise önceden dükkan olarak kullanılan 29 m
2 

ve 39 m
2
„lik iki 

mekandan oluĢtuğu öngörülen kagir taĢ yapı vardır (ġekil 5.29, 5.30).  Deniz cephesine 

bakan ayakta kalan duvar parçasında bir adet 87x136 cm boyutlarında pencere boĢluğu 

vardır (ġekil 5.31). Avluya bakan cepheye açılan bir adet özgün ahĢap kapısı mevcuttur. 

Diğer bir kapı boĢluğunun sonradan kapatıldığı izlerden anlaĢılmaktadır. Ayrıca 

yıkılmıĢ olsa da yapının bacası bu cephede görülmektedir (ġekil 5.32). Yapının iĢçi 

yatakhanesine bakan cephesinde de bir adet ahĢap lentolu 125x133 cm boyutlarında 

pencere boĢluğu vardır (ġekil 5.2). 

 

ġekil 5.27. ĠĢçi Yatakhanesi 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.28. ĠĢçi Yatakhanesi GörünüĢ 

(Pulant, 2018) 

 

ġekil 5.29. Dükkânın Avludan GörünüĢü 

(Pulant, 2018) 

 

ġekil 5.30. Dükkânın Yoldan GörünüĢü 

(Pulant, 2018) 
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ġekil 5.31. Dükkanın Yol Cephesindeki Duvarı 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.32. Yol Cephesinden Dükkan 

(Pulant, 2017) 

Avlunun içerisinde eski zeytinyağı iĢliğine ait olduğu bilinen taĢ duvar kalıntıları 

bulunmaktadır (ġekil 5.33). Diğer zeytin havuzlarının aksine taĢ olarak ve farklı 

ölçülerde inĢa edilen ve bu duvarlardan ikisine bitiĢik olan zeytin havuzlarının da bu 

iĢliğe ait olduğu öngörülmektedir (ġekil 5.35). 
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ġekil 5.33. Eski Zeytinyağı ĠĢliği 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.34. Eski Zeytinyağı ĠĢliğinin Duvarı ve Arkasında ĠĢçi Yatakhaneleri 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.35. Eski ĠĢliğin Duvarı ve Zeytin Havuzları 

(Pulant, 2017) 

5.3. Cephe Özellikleri 

Fabrika yapısı 4.8 m yüksekliğe sahip olup, Marsilya kiremit ile kaplı kırma 

çatısıyla beraber toplam yüksekliği yaklaĢık 6.6 m‟dir. Yığma taĢ duvarları olan yapının 

+2.35 ve +3.98 kotlarında, 13-14 cm yüksekliğinde, cephe boyunca devam eden hatılları 

vardır. Pencere ve kapılar bunların altında konumlanır. Bütün mekanlara giriĢ avludaki 

kapılardan sağlanır. Kapı doğramaları mevcut değildir. Zeytinyağı imalat bölümünün 

avludan görünen 3 adet +2.35 kotu altında yerleĢen pencere boĢluğu vardır, bir tanesinin 

ahĢap çift kanatlı 158x159 cm boyutlarındaki özgün doğraması yerindedir. Tuğla duvar 

örüntüsü dökülen sıvalardan dolayı görünen kantar mekanı yaklaĢık 3 m yüksekliğe 

sahiptir ve sahip olduğu iki giriĢ kapısı muhdes ahĢap ve oluklu sac levhalarla 

kapatılmıĢtır. 113x67 cm boyutlarında özgün ahĢap doğramalı pencere ve 70x105 cm 

boyutlarında pencere boĢluğu vardır. +2.35 kotu altında yerleĢen 3 pencere boĢluğu 
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daha vardır. 154x160 cm ve 79x160 cm boyutlarında olanların özgün ahĢap doğramaları 

yerindedir. Fabrikanın bu cephesinde +3.98 kotunun altında yerleĢen 10 adet dikdörtgen 

aydınlık penceresi vardır. Bunlardan bir tanesi 51x155 cm boyutlarında olup, kalanları 

yaklaĢık 104x155 cm ölçüye sahiptir. Bunların dördünün ahĢap çıtalı doğraması 

mevcuttur (ġekil 5.36). Cephede bu pencerelerin iki tanesinin arasında konumlanmıĢ, 

üzerinde iki adet zeytin dalı arasında „ZEYTĠN FABRĠKASI H-Ö-ÇAKIR 1948‟ yazılı 

90x245 cm boyutlarında bir taĢ kitabe vardır (ġekil 5.37). 

 

ġekil 5.36. Fabrika GörünüĢü ve Yağhane Kesiti 

(Pulant, 2018) 

 

ġekil 5.37. Fabrikanın Cephesinde Kitabe 

(Pulant, 2017) 
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Fabrikanın yola bakan kuzey cephesini alt kottaki hatıl tamamen, üst kottaki 

kısmen devam ederek çevreler. Bu cephede pencere yoktur, sadece yağhaneye ait 

51x155 cm boyutlarındaki demir doğramalı pencere görünür. 1.75 m yüksekliğinde 

muhdes prefabrik bir yapı bu cephenin bir bölümüne yaslanmıĢtır(ġekil 5.38). 

Fabrikanın kısmen ayakta olan bacası, beden duvarına bitiĢik vaziyette bu cephede yer 

almaktadır (ġekil 5.39). 

 

ġekil 5.38. Fabrikanın Yola Bakan Cephesi 

(Pulant, 2018) 

 

ġekil 5.39. Fabrikanın Yola Bakan Cephesi ve Bacası 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.40. Yağhane Cephesi ve Fabrika Kesiti 

(Pulant, 2017) 

Yağhane cephesinin 3.3 m yüksekliğe sahip kısmında +0.32 ve +2.48 kotlarında 

hatıllar vardır. 197x248 cm boyutlarında bir kapı boĢluğu ve 51x172 cm boyutlarında 

muhdes kapatılmıĢ pencere boĢluğu görünür. Yağhane cephesi diğer mekanda 

kademelenerek 2.1 m yükseklikle devam eder. 200x201 cm‟lik bir kapı boĢluğu vardır. 

+0.61 ve +2.01 kotlarında 12-13 cm kalınlığında hatılların arasında iki adet muhdes 

kapatılmıĢ penceresi vardır. Yağhanenin ahĢap kırma çatısı mevcut değildir (ġekil 5.40, 

5.41). 

 

 

ġekil 5.41. Yağhane 

(Pulant, 2017)  
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5.4. Yapım Tekniği ve Yapı Malzemeleri  

Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası tek katlı, kireç harçlı yığma taĢ duvarları 

olan kagir bir yapıdır. Kapı ve pencere lentoları birleĢtirilerek tek bir hatıl haline 

dönüĢtürülmüĢtür (ġekil 5.36). Fabrikanın pencere döĢemeleri ahĢap, yağhanenin ise 

demirdir. DöĢeme toprak ve kil sıkıĢtırmasından oluĢmaktadır.  

AhĢap asma makaslı çatı sistemi, geniĢ açıklığa sahip zeytinyağı üretim 

mekanında ahĢap dikmelerle desteklenmiĢtir (ġekil 5.4). Yerli Marsilya tipi kiremitlerle 

kaplı çatının harman tuğlası ile üç sıralı olarak yapılmıĢ kısa bir saçak detayı vardır 

(ġekil 5.37). Fabrikanın arka cephesinde beden duvarına birleĢik konumlanan 157x158 

cm boyutlarındaki bacası harman tuğlası ile örülmüĢtür (ġekil 5.42). 

 

ġekil 5.42. Fabrika Bacası 

(Pulant, 2017) 
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ġekil 5.43. Fabrikanın Avlusundaki Zeytin Havuzları 

(Pulant, 2017) 

Avludaki 166 m
2 

alan kaplayan zeytin havuzları tuğla ile yapılmıĢtır. Eski 

zeytinyağı iĢliğinin duvarlarına bitiĢik olanlar ise moloz taĢ duvardır (ġekil 5.43). 

5.5. Bozulmalar ve Nedenleri 

5.5.1. Strüktürel Bozulmalar 

Fabrika yapısının ahĢap makaslı asma çatısının büyük kısmı çökmüĢtür (ġekil 

5.13). Kalan bölümünde ise açılmalar, çökmeler ve ahĢapta çürümeler ve parçalanmalar 

söz konusudur (ġekil 5.44). GeniĢ açıklıklı zeytinyağı imalat bölümünde çatıyı taĢıyan 

ahĢap dikmelerden biri de kayıptır (ġekil 5.4). Yağhanenin ahĢap kırma çatısı ise 

tamamen yok olmuĢtur. Çatının mevcut durumu, yapının direk suyla temasına sebep 

olmakta, su ve nem kaynaklı sorunları arttırmakta, strüktürel ve malzeme 

bozulmalarının daha hızlı gerçekleĢmesine neden olmaktadır.  

Fabrikanın yola bakan cephesinde yer alan baca çökmüĢtür ve 3 m‟lik bölümü 

ayaktadır (ġekil 5.42). Kagir duvarlardaki pencere ve kapı üstlerindeki lentoların 

birleĢtirilmesi ile oluĢan beton hatılda, parçalanmalar ve kayıplar vardır, öyle ki bazı 

kısımlarda etriyeler açıkta kalmıĢtır (ġekil 5.45). Ġmalathanenin giriĢ kapısı üstünde 

açıkta kalan etriyelerde eğilme gözlenmiĢtir. Kantar mekanının beton çatısının saçak 

kısmı çökmüĢ durumdadır ve etriyeleri görünmektedir (ġekil 5.10). ĠĢçi 

yatakhanelerinin ve dükkanın olduğu yapı grupları ise harabe vaziyetindedir. (ġekil 

5.27, 5.31, 5.32) 
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ġekil 5.44. Çatıdaki BoĢluklar 

(Pulant, 2017) 

5.5.2. Malzeme Bozulmaları 

Yapının kireç harçlı kagir duvarlarında sıva dökülmeleri, derz boĢalmaları, parça 

kayıpları, yüzey kirliliği hemen her bölümde mevcuttur. Duvarların özellikle zemine 

yakın kısımlarında yosunlanmaya bağlı renk değiĢiklikleri vardır. Bilhassa yola bakan 

arka cephede çiçeklenmeler gözlenmiĢtir (ġekil 5.39). 

Avludan mekanlara giriĢ sağlayan özgün mevcut hiçbir kapı bulunmamaktadır. 

Pencere doğramalarında kayıplar vardır. Fabrika yapısının mevcut olan özgün ahĢap 

doğramaları çürümüĢtür ve camları yoktur. Yağhanenin mevcut özgün demir 

doğramaları korozyona uğramıĢtır (ġekil 5.46).  

Zeytinyağı imalat bölümünde bulunan değirmenlerin pencere boĢluklarından ve 

çatıdaki boĢluklardan direk su alıyor olması sebebiyle ahĢap donatılarında 

parçalanmalar ve çürümeler vardır (ġekil 5.7). Değirmen taĢlarında ortasındaki milin 

korozyonundan kaynaklı lekelenmeler görülmektedir. 
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ġekil 5.45. Hatıldaki Kayıplar 

(Pulant, 2017) 

 

ġekil 5.46. Yağhanenin Demir Doğramaları 

(Pulant, 2017) 
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5.5.3. Niteliksiz Onarım ve Ekler 

Uzun süredir atıl olan fabrika bölge sakinlerince ahır olarak kullanılmaktadır. 

Zeytinyağı üretim bölümü ve yağhanelere hayvanlarını koyan bölge halkı, çeĢitli 

muhdes eklerle kapı ve pencere boĢluklarına müdahalelerde bulunmuĢlardır. Makine 

dairesi ve kantar mekanı da samanlık olarak kullanılmaktadır.  

5.5.4. Özgün Donanım Kayıpları  

Fabrikanın buhar makinesi, pres makineleri ve ilgili diğer donanımları hurdaya 

satılmıĢtır. Makineler sökülürken özgün iĢleyiĢe ve değerlere zarar verilmiĢtir. Yapıdaki 

tüm bozulmalar ele alındığında endüstri mirasına zarar veren en büyük kaybın, özgün 

donanım kayıpları olduğunu söylemek yerinde olacaktır.  
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BÖLÜM 6. RESTĠTÜSYON 

Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın restitüsyon önerisi; literatür taramaları, 

saha çalıĢmaları, tapu kayıtları, rölöve tespit çalıĢması, yapıdaki izler, bölge halkıyla ve 

fabrikada önceden çalıĢmıĢ kiĢilerle yapılan mülakatlar ve benzer dönem yapılarının 

çalıĢma prensipleri doğrultusunda hazırlanmıĢtır.  

6.1. Fabrikanın ÇalıĢma Sistemi ve ĠĢ Bölümü 

Toplanan zeytinler fabrikaya getirildiğinde bir meydancı tarafından 

karĢılanıyordu, zeytinlerin kime ait olduğu not edildikten sonra hamallar tarafından 

çuvallar zeytin havuzlarına boĢaltılıyordu (ġekil 6.1). Kızan zeytinlerin sıkıma hazır 

olup olmadığı el ile kontrol ediliyordu. Üzerinden dumanlar çıkmaya baĢlayan 

havuzdaki zeytinler iĢleme hazır demekti ve hamallar tarafından kantara götürülürlerdi. 

Burada tartım iĢlemi yapıldıktan sonra, pencerelerden küreklerle taĢ değirmenin içine 

döküm sağlanıyordu.  

 

ġekil 6.1. Havran'da Bir Fabrikanın Zeytin Havuzları  

(Necati Ertem ArĢivi) (URL 8) 
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ġekil 6.2. Zeytinyağı Fabrikasında ĠĢ Bölümü  

(URL 9) 

Zeytinlerin taĢ değirmende ezilmesinden sorumlu olan taĢçılar vardı. Zeytin 

hamuru kıvama geldiğinde kavatacı, hamuru torbacılara götürüyor, torbacılar hamuru 

kıl torbalara düzgün bir biçimde yerleĢtiriyorlardı (ġekil 6.4). Pres makinelerinden 

sorumlu baskı ustası ve yan baskıcılar üç kez tekrarlanan sıkım iĢleminden sorumlulardı 

(ġekil 6.3). Fabrikadaki baskı makinelerinin her biri 80-90 torba kapasitesine sahipti. 

Sıkılan zeytinyağı ve karasu karıĢımı üretim mekanında bulunan polimalara borularla 

aktarılırdı. Ġki baskı makinesinin, ayrı iki poliması vardı. Bu sırada prinacı da pres 

makinelerinden çıkan torbaları boĢaltırdı. Polimalarda ayrıĢtırma iĢlemini yapan 

yağcılar vardı (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 88) (ġekil 6.5). Karasu ise, yağhane 

ile üretim mekanının kesiĢiminde yer alan havuzlarda toplanıyor, ardından denize 

boĢaltılıyordu.  

Yağcıların topladığı zeytinyağı, yağhanelerde depolanıyordu. Z-02 ve Z-07 

mekanlarında 2 ton kapasiteli kalay alaĢımlı sac variller vardı. Z-08 mekanında ise 

depolama toprak küplerin içinde gerçekleĢiyordu.  
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ġekil 6.3. Baskı Ustası  
(URL10) 

 

ġekil 6.4. Kavatacı ve Torbacılar  

(Necati Ender ArĢivi) (Akın, 2014) 

 

 

ġekil 6.5. Yağcılar,  

(Necati Ender ArĢivi) (Akın, 2014) 
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6.2. Restitüsyon Önerisi 

I. Dönem Restitüsyonu 

Fabrika yerleĢkesinin avlusunda eski zeytinyağı iĢliğine ait kalıntılar vardır. Bu 

iĢliğin makineleĢme süreci öncesi, 19.yy‟ın ikici yarısında yapıldığı ve buhar 

makinelerinden önce, insan ve hayvan gücüyle üretim yapan fabrikalardan olduğu 

düĢünülebilir. YaklaĢık 170 m
2 

oturum alanına sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Ayrıca beden duvarın bitiĢik Ģekilde yapılmıĢ taĢ zeytin havuzları vardır (ġekil 6.6). 

Bu dönem hakkında yeterli bilgi ve belgeye ulaĢmak mümkün olmadığından 

restitüsyon projesi çizilememiĢtir. 

 

II. Dönem Restitüsyonu 

Buhar makinelerinin gelmesiyle, daha geniĢ, çok parçalı ve fonksiyonlu bir 

üretim mekanı ihtiyacı doğmuĢ ve 19 yy. sonu 20.yy baĢına tarihlendiği öngörülen yeni 

bir fabrika yapılmıĢtır.  Bu fabrika zeytinyağı üretim bölümü, makine dairesi, kazan 

dairesi ve yağhaneyi kapsamaktadır. Bugün harabe vaziyetinde olan, fırın olarak 

kullanıldığı bilinen dükkanın ve iĢçi yatakhanelerinin de bu dönemde yapıldığı 

düĢünülmektedir (ġekil 6.6). 

 

III. Dönem Restitüsyonu 

6 Ekim 1944 tarihinde 6.8 büyüklüğünde Edremit Körfezi-Ayvacık Depremi 

meydana gelmiĢtir. 73 can kaybına ve 2200‟den fazla yapının tamamen yıkılmasına 

sebep olan deprem, Edremit Körfezi kıyılarını etkilemiĢ, en çok Behram ve Küçükkuyu 

arasındaki köylere ve Midilli sahiline zarar vermiĢtir. Deprem raporlarına göre, 

Ahmetçe Ġskelesi‟nde hasara uğramıĢ 2 adet fabrika vardır (Altınok, Alpar, Yaltırak, & 

Özer, 2013, s. 44,45). Bu fabrikalardan birinin Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası 

olduğu düĢünülmektedir. Bu bilgiler fabrikanın cephesinde bulunan kitabedeki 1948 

yılının onarım tarihi olduğuna iĢaret etmektedir (ġekil 6.6). 
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ġekil 6.6. Restitüsyon Dönem Analizi 

(Pulant, 2019) 

Depremde hasar gören fabrika onarılırken, artan üretim kapasitesi ve depolama 

ihtiyacı gözetilerek plan Ģeması yatayda geniĢlemiĢ, yağhane yapısı, kantar mekanı ve 

zeytin havuzları eklenmiĢtir. Her ne kadar fabrika ve yağhanenin duvar örgüsünde 

kullanılan taĢlar, aynı taĢ ocağından alınmıĢ gibi görünse de, fabrika yapısında 

kullanılan ahĢap doğramaların aksine, yağhane yapısının pencerelerinde demir 

doğramaların olması bu fikri güçlendirmektedir (ġekil 5.46). Fabrika yapısının 

içerisindeki tuğla duvarlı olan helanın da bu dönemdeki onarım sırasında, yağhaneyi 

bölerek oluĢturulduğu düĢünülmektedir (ġekil 5.21). 

Artan iĢ gücü gereksinimi için, bugün harabe durumunda olan iĢçi 

yatakhanelerinin depremde zarar görmesinin ardından kapasitesinin arttırılarak 
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onarımının yapıldığı öngörülmektedir (ġekil 5.27, 5.28). MüĢtemilatların, bu dönemde 

yapılmıĢ olması da baĢka bir olasılıktır. Ġki katlı olan kagir yapı hakkında o döneme ait 

yeterli belge ve görsel verilere ulaĢılamadığından ve keĢif kazısı yapmak mümkün 

olmadığından, iĢçi yatakhanelerinin restitüsyon projesi çizilememiĢtir.  

 

ġekil 6.7. Duvar Analizi Anahtar Pafta 

(bkz.Tablo 4) (Pulant, 2019) 
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Tablo 4. Duvar Analizi 

 
(Pulant, 2019) 
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BÖLÜM 7. RESTORASYON 

Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nı içeren yapı grupları için, literatür 

taramaları, saha çalıĢmaları, mimari analizler, belgeleme çalıĢmaları ve dönem analizleri 

sonucu, endüstriyel miras kapsamında değerlendirilerek, bölge içindeki yeri ve önemi 

göz önünde bulundurularak, özgün dokuya en az müdahale ile, uluslararası tüzükler 

ıĢığında onarım ve yeniden iĢlevlendirme önerileri sunulmuĢtur.  

7.1. Yapılar Grubunun Onarımına Yönelik Müdahale Önerileri  

Öncelikle fabrika konusunda uzman mühendisler tarafından incelenmeli, temelin 

ve taĢıyıcı duvarların yatay ve düĢey yüklere dayanımı sorgulanmalı ve taĢıyıcı sistemin 

sağlamlaĢtırılması için öneriler geliĢtirilmelidir. Fabrikanın taĢ duvarlarında hemen her 

cephede gözlenen 5 cm‟den büyük parça kopmaları için, özgün tüf cinsi kullanılarak 

konservasyon yapılması, daha küçük kayıplı yüzeylerde onarım harcı kullanılması ve 

taĢ sağlamlaĢtırma uygulamaları yapılması, bu kararların koruma kimyasında uzman 

kiĢilerce alınması gereklidir.  

Fabrika yapısının kısmen yıkılmıĢ asma çatısı, mevcut olan ahĢap öğelerin 

mümkünse sağlamlaĢtırılarak korunması, aksi halde çatı ahĢaplarının yenilenmesi 

ardından bütünlenmeli, üst örtü kiremitleri yenilenmelidir. Tamamen yok olan 

yağhanenin ahĢap çatısının yenilenmesi gereklidir.  

Yapıdaki derme çatma kapatılan pencere ve kapı boĢluklarındaki muhdes ekler 

kaldırılarak, restitüsyon projesine uygun yeni ahĢap ve demir doğramalar yapılmalıdır. 

Çürüme boyutu ileri düzeyde olmayan mevcut ahĢap doğramalarda onarım ve bakım 

yapılması uygun olacaktır. Korunamayacak durumda olanlar yine restitüsyon projesine 

uygun Ģekilde yenilenmelidir. Yağhane yapısında bulunan korozyona uğramıĢ demir 

doğramalar temizlenip, eksik camları tamamlanarak bakım ve onarımı yapılıp, metal 

koruyucu ve boya uygulanarak korunmalıdır.  
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Mevcut iĢlevini yitirmiĢ duvar sıvalarının raspa yapılması, yeni sıva ve boya 

yapılması da gerekli baĢka bir müdahaledir. Bozulma analizinde belirtildiği üzere, 

duvarlarda yosunlanmalar, çiçeklenmeler, sıva dökülmeleri ve derz boĢalmaları vardır.  

Yapının özgün halinde toprak ve kil sıkıĢtırmasından oluĢan döĢemeler, yeniden 

iĢlevlendirmeye yönelik kullanım önerileri doğrultusunda güncel gereksinimlere cevap 

verecek Ģekilde bazı mekanlarda yenilenmelidir. Özgün halinde bırakılan mekanlarda 

ise toprak zeminde düzeltme yapılmalıdır.  

Fabrikanın yola bakan cephesinde konumlanan bacasının mevcut kısmının 

konservasyonu yapıldıktan sonra, çağdaĢ bir malzeme ile bütünlenmesi önerilmiĢtir.   

Fabrikanın avlusunda bulunan eski zeytinyağı iĢliğine ait duvar kalıntılarının 

konservasyonunun yapılıp, herhangi bir bütünleme yapılmadan dondurularak korunması 

yerinde olacaktır. Restitüsyon önerisinde bahsedildiği üzere, bu yapıyla ilgili yeterli 

bilgi, belge veya görsellere ulaĢılamamıĢtır ve faraziyenin baĢladığı yerde onarım 

durmalıdır (Venedik Tüzüğü, Madde 9).  

Keza iĢçi yatakhanelerinin olduğu bölüm için de aynı durum geçerlidir. Ancak 

bu bölümün özgün haline dair bütün kapı ve pencere boĢluklarının avluya baktığı, deniz 

cephesinde herhangi bir boĢluk olmadığı bilinmektedir. Bu durumun fabrikanın çalıĢtığı 

dönemin mevsim Ģartları ile ilgili olabileceği düĢünülmektedir. Geleneksel zeytinyağı 

fabrikalarının, ekim ve aralık ayları arasında zeytin hasadı yapıldığı dönemde çalıĢtığı 

bilinmektedir (Boynudelik & Boynudelik, 2007, s. 53). Bu bağlamda, mevcut duvarların 

bakım ve onarımının ardından yapının kompozisyonuna, dengesine ve çevresiyle 

bağlantısına zarar vermeden, bu kısmın çağdaĢ ek ile tamamlanması güncel 

gereklilikleri karĢılamak adına yararlı olacaktır (Venedik Tüzüğü, Madde 13).   

7.2. Yapılar Grubunun Yeniden ĠĢlevlendirilmesine Yönelik 

Kullanım Önerileri 

Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın yeniden iĢlevlendirilmesine yönelik 

kullanım önerileri geliĢtirilirken bölgenin konumu, sosyo-ekonomik durumu, ihtiyaç ve 

potansiyelleri incelenmiĢtir.  
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Endüstri yapılarının yeniden iĢlevlendirilmesinde, özgün hale sadık kalınarak 

restore edilmesi bağlamında, müzecilik her zaman tercih edilebilir bir seçenek olmuĢtur. 

Ancak yapı gruplarının bulunduğu konuma yaklaĢık 10 km uzaklıkta Adatepe 

Zeytinyağı Müzesi bulunmaktadır. Her ne kadar içinde zeytinyağı imalatı 

gerçekleĢmese de, zeytinyağı üretim süreçlerine dair bilgilendirme ve sergiler açısından 

ülkemizde bulunan önemli bir örnektir. Hem bu sebeple, hem de özgün fonksiyonu 

devam ettirme arzusuyla, yapılar grubunun müze olarak iĢlevlendirilmesinin 

sürdürülebilirlik açısından verimli olmayacağına karar verilmiĢtir. 

Ayvacık hali hazırda kıyı turizmi, kültür turizmi ve termal turizmi içinde 

barındıran olanaklara sahiptir (Tablo 2) (GMKA, 2012, s. 9-19). Ancak bölge sahip 

olduğu potansiyellere rağmen, Ege ve Akdeniz Bölgesi‟ndeki diğer turizm bölgelerine 

göre daha az turist çekmektedir. Bu durumun baĢlıca sebeplerinden biri, odak noktası 

kıyı turizmi olan bölgenin bulunduğu konum ve iklim Ģartları itibariyle yaklaĢık üç ay 

hizmet verebiliyor oluĢudur. Kıyı Ģeridi boyunca sıralanan orta ve küçük çaplı 

iĢletmeler diğer aylarda kısmen kapalıdır. UlaĢım olanaklarının kısıtlı olması ve 

birbirini destekleyen alternatif turizm türlerinin mevcut olmaması bölgenin çekiciliğini 

azaltmaktadır (Manisa, Yerliyurt, & Gül, 2013, s. 37,38). 

Günümüzde değiĢen talep ve tüketim alıĢkanlıklarını karĢılamak için turizm 

sektörü de yani arayıĢlara girmiĢ ve alternatif turizm türleri ortaya çıkmıĢtır. 

Bünyesinde çeĢitli eğitimleri, festivalleri, kırsal, rekreasyonel ve özel faaliyetleri 

barındıran agro-turizm bunlardan biridir. Oleo-turizm (zeytinyağı turizmi) ise, 

zeytincilik ile ilgili faaliyetlere dayalı, gastronomiyi, doğa ve kültürel unsurları da 

kapsayan, agro-turizmin bir çeĢidi olarak nitelendirilmektedir (Saltık & Çeken, 2017, s. 

91-94).  

Oleo-turizm; zeytinyağı kültürü ve geleneksel zeytinyağı üretim teknikleri 

hakkında bilgi vermeyi amaçlayan, zeytinyağı fabrikalarına ziyaretleri,  belirlenen 

rotalarda yürüyüĢleri, zeytinyağı tadımını ve alımını, zeytinyağı ile yapılan yemeklerin 

öğrenilmesini ve bölgede yapılan konaklamaları kapsayan bir turizm çeĢididir (Manisa, 

Yerliyurt, & Gül, 2013, s. 12-16) (ġekil 7.1). 

Eski çağlardan beri zeytin ve zeytinyağı kültürü ile iç içe olmuĢ olan bölgedeki 

turizm potansiyellerinin, oleo-turizm odaklı olarak açığa çıkarılması, turizm gelirlerinin, 
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sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyinin ve dolayısıyla üretilen zeytinyağının kalitesinin 

artmasını sağlayacaktır. Ayvacık‟ın elveriĢli topraklarında yetiĢen zeytin ağaçlarından 

toplanan zeytinlerden, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birinin üretildiği 

bilinmektedir.  Ancak geliĢen teknoloji ile kontinü sisteme geçilmesi, daha hızlı ve az 

maliyetli, ancak kalitesi düĢük zeytinyağı üretimini sebep olmakta, üreticilerin bilgi ve 

beceri noksanları da bu durumu pekiĢtirmektedir. Son yıllarda geleneksele ve geleneksel 

tatlara talep artmıĢtır. Üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesinin ve artan turizm 

gelirinin üretim maliyetine aktarılmasının, dolayısı ile üretilen kaliteli zeytinyağının ve 

oleo-turizmin pazarlanmasının bölgede sosyo-ekonomik, pozitif bir sirkülasyon 

yaratacağı öngörülmektedir (Manisa, Yerliyurt, & Gül, 2013, s. 37,38). 

 

 

ġekil 7.1. Bir Alternatif Turizm ÇeĢidi Olarak Oleo-Turizm 

(Pulant, 2019) 

Yeni iĢlev önerisi geliĢtirilirken Endüstri Mirasının Belgelenmesi ve 

Korunmasına ĠliĢkin TICCIH (The International Committee for the Conservation of 

Industrial Heritage - Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma Komitesi) Tüzüğü ile tüm 

korumayla ilgili uluslararası tüzükler ıĢığında kararlar alınmıĢtır.  

Alternatif 
Turizm 

Agro-Turizm 

Oleo-Turizm 

Kırsal Turizm  

Gurme Turizmi 

 Endüstriyel 
Arkeoloji Turizmi  

Gastronomi 
Turizmi   
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Oleo-turizm odaklı geliĢtirilen yeniden iĢlevlendirme projesinde; kırsal turizm, 

gurme turizmi, gastronomi turizmi, endüstriyel arkeoloji turizmi gibi alt kolları besleyen 

öneriler getirilmiĢ, yapıların bulunduğu konumun bölgede bir cazibe noktası haline 

gelmesi amaçlanmıĢtır (ġekil 7.2). 

 

ġekil 7.2.Yapılar Grubunun Yeniden ĠĢlevlendirilmesine Yönelik Kullanım Önerileri 

(Pulant, 2019) 

Öncelikle fabrikada üretimin butik düzeyde devam etmesi planlanmıĢtır. 

Endüstri mirasının ana fonksiyonunu devam ettirerek varlığını sürdürmesi önemli bir 

noktadır. Daha önceden bahsedildiği gibi, zeytinyağı üretimi hasat zamanında, yani 

ekim, kasım, aralık aylarında gerçekleĢmektedir. Bu durum tüm diğer fonksiyonların 

gerçekleĢmesine engel teĢkil etmeyecek, kullanıcı katılımı ve iĢbirliği ile gerçekleĢmesi 

planlanan zeytin sıkımının, eğitici ve cezbedici bir faaliyete dönüĢmesini sağlayacaktır. 
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Yine bu aylarda bölgede düzenlenecek kırsal turizm kapsamındaki hasat Ģenliğinin de 

kullanıcı katılımlı ve keĢif odaklı olması planlanmıĢtır.  

Yağhane yapısında, zeytinyağı odaklı gastronomi eğitimlerinin uygulamalı 

olarak verileceği bir eğitim mutfağı önerilmiĢtir. Çok amaçlı salonda ise teorik 

eğitimler, seminerler ve özel gösterimler düzenlenmesi, bu etkinliklerin hem turistlere, 

hem de zeytinyağı üreticilerine yönelik olacak Ģekilde planlanması amaçlanmıĢtır. 

Konservasyonu yapılan eski zeytinyağı iĢliği ise, avlunun odak noktası olup, açık 

etkinlik alanı olarak kullanılacak, gurme turizm kapsamında tadım günlerine ev 

sahipliği yapacaktır. Ġçinde yine bir zeytinyağı fabrikası bulunan komĢu parselin duvarı 

ile, zeytin havuzlarının olduğu bölgenin açık hava sineması olarak değerlendirilmesine 

karar verilmiĢtir. 

Önceden fırın olarak kullanıldığı bilinen dükkan mekanında satıĢ birimleri 

düzenlenmesi, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili ürünler dıĢında, zeytinyağı tadımında da 

kullanılacak özel ekmeklerin satıĢının yapılması planlanmıĢtır. ÇağdaĢ eklerle 

bütünlenen, önceden iĢçi yatakhaneleri olan bölümde kafe ve dinlenme alanları 

düzenlenmiĢtir. Ayrıca yapının kullanım kapasitesi göz önüne alındığında, tuvalet 

olarak düzenlenen hela mekanı yetersiz kalacağından, avlunun görünümü etkilemeyen 

noktasında genel tuvalet yapısı önerilmiĢtir (ġekil 7.2). 

Endüstriyel arkeoloji turizmi kapsamında değerlendirilen, baĢlangıç noktası 

Adatepe Zeytinyağı Müzesi olan ve çalıĢma alanında bulunan diğer fabrikaları da 

kapsayan ‘Tarihin Tanıkları: Zeytinyağı İşlikleri’ rotasının belirlenmesi ve ziyaretçilere 

sunulmasının, endüstriyel miras kavramının daha iyi anlaĢılması adına yararlı olacağı 

düĢünülmektedir.  

Oleo-turizmi deneyimlemek için bölgeye gelen turistler, hali hazırda kıyı ve 

kültür turizmine yılın kısıtlı zamanında hizmet veren küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin 

ve kırsal nüfusun sürekli ekonomik gelir elde etmesini ve sosyo-kültürel yapının 

geliĢmesini sağlayacaktır.  
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BÖLÜM 8.  SONUÇ 

Eski çağlardan beri zeytin ve zeytinyağı kültürü ile iç içe olan Ayvacık, 

zeytinden daha fazla yağ çıkarılabilmesi için geliĢtirilen tüm yöntem ve üretim 

teknolojilerinin tanığı olurken, zeytincilik de bölgede sosyo-kültürel yapının 

Ģekillenmesinde önemli bir etken olmuĢtur. Ayvacık‟ta kıyı Ģeridi boyunca 

konumlanmıĢ, kent belleğinde yer etmiĢ zeytinyağı iĢlikleri, mimari özellikleri, yapım 

teknikleri ve üretim teknolojileri ile endüstri mirası açısından önemli bir yere sahiptir. 

GeliĢen teknoloji ve üretim sistemleri, daha az maliyetle, daha hızlı yağ üretimini 

sağlamıĢ, öte yandan hem yağın kalitesinin düĢmesine, hem de bu yapıların iĢlevsiz 

durumda kalmasına sebep olmuĢtur.  

Bu tez kapsamında; Ayvacık ilçesinin coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısıyla 

zeytin ve zeytinyağı kültürü ile olan iliĢkisi, geleneksel zeytinyağı üretim teknikleri 

incelenmiĢ,  çalıĢma alanı içerisinde kalan geleneksel yöntemlerle üretim yapan fabrika 

yapıları, mimari yapı, iĢlev, mevcut yapısal durum ve özgün donanım durumu 

bağlamında değerlendirilmiĢtir. Hasan Özçakır Zeytinyağı Fabrikası‟nın mimari 

analizleri ve rölöve tespit çalıĢması yapılmıĢ ve literatür taramaları, saha çalıĢmaları, 

tapu kayıtları, yapıdaki izler, bölge halkıyla ve fabrikada önceden çalıĢmıĢ kiĢilerle 

yapılan mülakatlar ve benzer dönem yapılarının çalıĢma prensipleri doğrultusunda 

restitüsyon önerileri ve dönem analizleri hazırlanmıĢtır. Son olarak endüstriyel miras 

kapsamında değerlendirilen yapı grupları için; bulundukları konum açısından önemleri 

göz önünde bulundurularak, özgün dokuya en az müdahaleyle, uluslararası tüzükler 

ıĢığında onarım ve yeniden iĢlevlendirme önerileri sunulmuĢtur. 

Yeni iĢlev önerisi geliĢtirilirken, Ayvacık‟ın sahip olduğu turizm potansiyelini 

alternatif turizm ile desteklemek ve bölgenin ruhuna uygun bir çeĢitlilik yaratmak 

amaçlanmıĢtır. Bunun için yapılar grubuna gastronomi turizmi, gurme turizmi, kırsal 

turizm, endüstriyel arkeoloji turizmi gibi alt kolları olan oleo-turizm etrafında Ģekillenen 

fonksiyonlar yüklenmiĢtir. GeliĢen sosyo-ekonomik yapı ve üreticinin bilinçlenmesi ile 

beraber, zeytinin ve zeytinyağının değerinin hatırlanması, daha nitelikli üretim 

yollarının tercih edilmesi ve doğanın bu bölgede sunduğu ‘Ölmez Ağaç’lardan dünyanın 
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en kaliteli zeytinyağlarından birini üretme potansiyelinin açığa çıkarılması 

amaçlanmıĢtır.  

 Bu tez kapsamında oluĢturulan projenin, sadece endüstri mirasını korumakla 

kalmayıp, endüstri mirasının değerinin kitlelerce daha iyi anlaĢılmasını sağlaması 

hedeflenmiĢtir.  
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