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BURHANİYE HÜSNÜ TOLUN ZEYTİNYAĞI FABRİKASI KORUMA 

PROJESİ 

ÖZET 

Bu tez kapsamında Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Yunus Mahallesi, 212 Ada 6, 7, 8, 

9, 10, 11 numaralı parsellerde yer alan yapılar konu alınmıştır. Çalışma kapsamında 

yapıların mevcut durumunun belgelenmesi, yapıların ve bulunduğu çevrenin tarihsel 

gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi 

ile yeni işlev önerilmesi hedeflenmiştir.  

Atatürk Caddesi ile Değirmen Sokağı kesişimdeki köşe parselde yer alan yapılar 

grubu 1918 yılında inşa edilmiştir. Yapılar grubunda ilk inşa edildiği dönemde 

zeytinyağı fabrikası, sabunhane ve depo yapıları yer alırken, sonradan inşa edilen işçi 

yatakhaneleri ile önemli bir üretim kompleksine dönüştürülmüştür. Zeytinyağı 

üretiminin yapıldığı yağhane yapısı ile zeytinyağının yan ürünü olan sabun 

üretiminin yapıldığı sabunhane yapısının bir arada olduğu örneklere Edremit 

Körfezi’ndeki diğer üretim yapılarında da rastlanmıştır. Zeytinyağının depolanması 

için gerekli olan depo yapıları günümüzde mevcut değildir ve yapım yılına ait 

herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. İncelenen örnekler doğrultusunda depo 

yapılarının yağhane ve sabunhane yapıları ile aynı dönemde inşa edildiği 

düşünülmektedir. 1950 yılında fabrikanın mülkiyeti değişmiş, üretim kapasitesi 

arttırılmış, sabunhane yapısına bitişik olarak işçi yatakhaneleri ve yeni depo yapıları 

inşa edilmiştir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1989 

yılında tescil edilen yağhane ve sabunhane yapıları günümüzde varlıklarını 

sürdürmesine rağmen işçi yatakhaneleri ile depo yapıları yıkılmıştır. Sabunhanede 

üretim 1983 yılında, yağhanede ise 1998 yılında sona ermiştir. Gelişen teknolojiyle 

birlikte geleneksel üretimin yerini kontinü sistem almış, üretim maliyetleri azalmıştır. 

Aynı zamanda bölgedeki birçok fabrika da üretim teknolojisini değiştirmiş ya da 

üretime son verildikten sonra yapılardaki üretim aletleri satılmış, yapılar depo olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki 

endüstrileşme sürecinin Edremit Körfezi’ndeki önemli örneklerinden biridir. Tez 

çalışması kapsamında yapılar grubunun bulunduğu Burhaniye kentinin tarihsel ve 

sosyal gelişimi incelenmiştir. Erken endüstriyel üretimin ilk örneklerinden olan 

buharlı makinalarla yapılan üretim şekli bu çalışma kapsamında ‘geleneksel yöntem’ 

olarak tanımlanmıştır. Zeytinyağı ve sabun üretimiyle ilgili araştırmalar yapılmış, 

geleneksel üretim süreci yapılar ile ilişkilendirilerek, yapıların mimari çözümlemesi 

yapılmaya çalışılmıştır. Yapılar grubunun günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve 

çizimleri, malzeme ve hasar tespit analizleri doğrultusunda belgelenmiştir. 

Restitüsyon çalışması yapılırken Edremit Körfezi’ndeki benzer yapılar incelenmiş; 

yapıyla ilgili belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler ve eski fotoğraflar esas 

alınmıştır. Yapıların yeniden kullanımına yönelik müdahale ve koruma ilkeleri 

belirlenerek, sabunhane ve yağhane yapılarının birlikte korunup sürdürülebilmesi 

amaçlanmıştır. 
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THE CONSERVATION PROJECT OF HUSNU TOLUN OLIVE OIL 

FACTORY IN BURHANIYE 

SUMMARY 

Within this research, Husnu Tolun Olive Oil Factory and Soapery Building located in 

212 block, 6,7,8,9,10,11 parcels in Yunus Mahallesi in the district of Burhaniye in 

Balikesir are studied. Within this study, it is aimed to document the current 

conditions of the structures, to research the historical development of the structures 

and their location and also to determine the necessary intervention to preserve the 

structure. 

The olive oil production around the Edremit Bay since ancient ages has reached 

today with new developments and innovations with the help of Industrial Revolution. 

There is a Roman villa located in Antandros which is an ancient city situated in the 

north of Edremit Bay.  The millstones in that villa belong to the 6th century and they 

shed light to the history of the olive oil production in that area. Beginning from the 

17th century, planting olive trees in that area has been developed and with the oil 

shipments from that area to Istanbul, an economic tie has been established. In the 

Ottoman Empire, the production, taxation and marketing of the olive and were ruled 

and explained in laws. Around the 19th century’s second half in the Ottoman Empire, 

new regulations were set in order to spread the mechanical production in olive oil 

manufacturing. One of the most important steps that changed the production 

technology was the import of machines, vessels and other equipments from Europe 

and also the one time tariff exemption.  In the beginning of the 20th century, 

manufacturing equipments with steam engines were started to be used in all factories 

around the bay and also machines were imported from Germany, France and 

England. The requirements of the production machines in factories and in soap 

manufactories were similar to each other in terms of their plan and facade 

characteristics. These structures can be considered as the first samples of the 

industrial structures of the Edremit Bay. 

With the help of this study, spatial formations that were created by the olive oil 

factories producing with conventional methods and the surroundings of those 

structures’ impacts on the architectural characteristics of the structure are analyzed. 

Even though these early industrial period structures are similar in terms of their 

constructional techniques, used materials and facade characteristics, it is not possible 

to create a typology with the impacts of production system on the structure. 

When the architectural characteristics of the olive oil factories are examined, it is 

seen that they have a rectangular plan, with horizontal expansion and one floor. The 

olive oil factories are located around the courtyard surrounded by the high garden 

walls. In addition to oil production structures, there are other sections including 

storage, office, workers’ dormitories, bath and soap manufacturers. The size of the 

storage and the existence of soap manufacturers in the olive oil factories show the 

production capacity of the factory. The employee dormitories and the bath sections to 
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accommodate the seasonal workers usually exist in the olive oil factories that are 

located far away from the city center. Since the olive oil production occurs between 

October and December, the seasonal workers are employed in the factories. The 

basic characteristic of the factories in local people’s mind is the existence of brick 

chimneys, 20-25 m high. Since, first industrial structures in this area are olive oil 

factories, the brick chimneys can be considered as the symbol of olive oil production. 

Most of the chimneys have circular profiles, however square and hexagonal profiles 

can also be seen. The mills and presses are located on 1 m high platforms in main 

sections of the olive oil factories. The wooden office space for the factory owner or 

shift guard is located in the main section. The structures’ wooden roofs are covered 

with ottoman style bricks. During the construction of the oil factories, in addition to 

stones, the mostly used material was traditional bricks. In the structures where stone 

and brick were used together, the ornamental details were made of bricks. If there are 

sections such as storage, dormitory, and office in the factory complex, the oil 

production building is different than the others in terms of its facade characteristics. 

The door and window frames of the oil factory buildings are generally made of stone 

or brick. Other buildings’ facades are simpler. In most of the oil factories’ facades, 

there are fringes that are made with horizontal and vertical bricks. On the gable walls 

or in the triangle located on the entrance of the structure, there are various patterns 

made of brick. The most common patterns are oil drops, moon and star and also 

circle figures.  

The soap, being the side product of the olive oil is produced in the buildings that are 

rectangular and masonry structures with two floors. In the ground floor of the 

building, there is a stove where the soap vessel is placed and also the produced soaps 

are stored in that floor. In the first floor, the soap is prepared, left for drying and cut. 

The stairs reaching the first floor and the floor covering are made of wood. In order 

to fasten the drying process of the soaps, there are many windows in the first floors 

of the soap factories.  

Most of the oil and soap factories where the production continued with the 

conventional techniques until the end of the 20th century in Aegean side are not 

currently in use. With the improved technology and the transition to continuous 

system, the number of labor in those factories decreased whereas the amount of oil 

produced in a unit time increased. Therefore, most of the factories producing with 

conventional methods were either closed or transformed themselves into a modern 

production system in the same building. Furthermore, due to the urbanization, the 

factories remained in the city centers. That’s why continuing their production 

became more difficult. 

The group of buildings located on the corner of the intersection of Ataturk Caddesi 

and Degirmen Sokagi were constructed in 1918. During the first period of the 

construction of this group, there were olive oil factories, soap factories and storage 

buildings. However, with the construction of workers’ dormitories, these buildings 

became important production complexes. In Edremit Bay, there are many samples of 

production plants in which the oil factories and the soap factories are located 

together. The necessary storages for olive oil do not exist today and there is no 

information regarding the year of the construction of these storages. By looking at 

the analyzed samples, it is understood that the storages were built at the same time 

with the oil and soap manufacturing plants. In 1950, the ownership of the factory was 

changed; the production capacity increased and workers’ dormitories and new 

storages were built next to the oil and soap manufacturing plants. The production in 
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the soap factory was over in 1983 and in the olive oil factory in 1998. With the 

improved technology, the conventional production was replaced with the continuous 

system and the production costs were decreased. On the other hand, most of the 

factories in that area either changed their production technology or they sold their 

production equipments after they stopped their production and the structures were 

started being used as storages. 

Husnu Tolun Olive Oil Factory is one of the most important samples of 

industrialization process during the final period of the Ottoman Empire in Edremit 

Bay. Within this study, the historical and social development of Burhaniye where the 

structures of the research are located is analyzed. Researches regarding the olive oil 

and soap production were conducted. Current conditions of the structures are 

documented with photos, surveys, materials and damage evaluations. Restitution 

study is based on the analysis of similar structures in Edremit Bay, the documents 

about the building, the traces on the structure and the old photographs. The principles 

for preservation and the interventions for reuse of the structures are determined and it 

is aimed to preserve and sustain the olive oil and soap factories together.  

The old production methods and the effects of production on the social life can be 

observed on this group of structures which are being functioned again based on the 

olive and olive oil productions. The place is perceived as complete and designed 

urban space where the local population and the tourists can benefit at the same time. 

And in this spatial fiction, the open spaces are left for common use of the public. The 

olive oil and soap factories are functioned as museums demonstrating the 

conventional productions whereas it is intended to continue productions with a small 

scale between October and January during the harvest season. Since the soap 

production will continue with a small scale, it can be produced under the olive oil 

factory. Soap factory’s ground floor is designed as a conference room to provide 

education about olive and olive oil production. It is decided to display the 

conventional soap production process in the first floor. In town, every year there are 

educational programs, panels, olive oil food contests, classical music concerts under 

the program of ‘Burhaniye International Olive and Olive Oil Festival”. Preparing a 

program that enables these kinds of activities to be continued during the year will 

encourage producers to produce more valuable olive oil and increase the interest to 

local olive oils. It is intended to locate Husnu Tolun Olive Oil Factory as the center 

of these kinds of activities.     

It is planned to organize concerts, plays, and movie screening in the outdoor theater 

located in the courtyard between oil and soap factories. These activities will assure 

the space as an appealing location for local people as well as for tourists coming to 

see the production. It is not possible to build the demolished storage and workers’ 

dormitories. It is decided to place a cover as a shelter on the dormitory space and use 

this space as a café. To use this space as an open air café and restaurant will increase 

the usage of open spaces and strengthen the inside courtyard effect. At the same time 

this restaurant is designed to be used as a studio for food contests. The office 

building located in the south of the main entrance is planned to serve as an 

information desk and also as a selling point for olive oils and soaps. The restoration 

decisions aim to use the Husnu Tolun Olive Oil Factory while keeping it alive. 

Therefore, all interventions are planned to be applied while keeping the unique 

character of the structure.  
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To summarize, in the first section of the study, the methodology and the techniques 

are described whereas in the second section the geographical location, historical, 

economic, social and cultural developments of Burhaniye are mentioned. In the third 

section, the information about olive oil production in Edremit Bay and the factories 

producing with conventional methods are provided. In the fourth section, current 

condition of the structure, the constructional technique and the deteriorations on the 

structure are explained. In the fifth section, the comparisons between similar 

structures are done and the restitution decisions are explained. The decisions about 

re-using the structure and the applications for planned restoration are explained in the 

sixth section. The final section explains the general evaluation of the study.  
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1.  GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Tez konusu olarak seçilen Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Yunus Mahallesi 212 ada, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 parsellerde bulunan yapılar topluluğu, endüstri mirası olarak 

nitelendirilen buharlı makinalarla üretim yapan zeytinyağı fabrikalarının önemli 

örneklerindendir. Osmanlı’nın son döneminde inşa edilen bu yapılar mimari 

özellikleri ve üretim teknolojileriyle birlikte kentin belleğinde önemli bir yere 

sahiptir. Yörenin temel geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda 

bölgenin sosyokültürel yapısının şekillenmesindeki en temel etkenlerden biri 

olmuştur. Osmanlı’nın zeytinyağı ve sabun ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 

Edremit Körfezi’nde, sanayi büyük ölçüde zeytin ve zeytin ürünleri etkisinde 

şekillenmiştir. 19.yy sonu ile 20.yy başına tarihlenen bu yapılar, çoğunlukla o 

dönemde bölgede ticarete hâkim olan Rumlara aittir.  

Son yıllarda artan üretim masraflarıyla birlikte, yapılardaki üretim sistemi değiştirilip 

kontinü adı verilen sürekli sistemle üretim yapılmaya başlanmıştır. Edremit 

Körfezi’nde yer alan fabrikaların büyük çoğunluğu kontinü üretim sistemini yeni 

yapılar içinde uygularken, bir kısmı sadece üretim aletlerini değiştirmiş, modern 

ekipmanlarla aynı yapı içinde üretime devam etmektedir. Bu nedenle buharlı 

makinalarla üretim yapan fabrikaların çoğu atıl durumda kalmış, yok olmaya ve 

tahrip edilmeye açık durumdadır. 

Yapılan çalışmayla birlikte; yağhane, sabunhane ve günümüzde mevcut olmayan işçi 

yatakhaneleri ve depolarıyla döneminin üretim teknolojisi ve üretimin şekillendirdiği 

sosyal hayata ışık tutan Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nın belgelenmesi, yapının 

korunması ve geçmişteki üretim tekniklerinin incelenip gelecek nesillere aktarılması 

amaçlanmıştır. 
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1.2 Çalışmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Tez konusu, Edremit Körfezi’ndeki 20. yüzyıl endüstri mirası örneklerinden, buharlı 

makinalarla üretim yapan Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası yapılar grubunda yer 

alan yağhane ve sabunhane binalarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 

hazırlanması ve korunması ile ilgili olarak önerilerde bulunulmasını içermektedir. 

Yapılan araştırmalar sırasında kent tarihinin yanı sıra ilçede ve yakın çevrede 

uygulanan zeytinyağı üretim teknikleri, yağhane ve sabunhane yapıları incelenmiştir. 

Rölövenin hazırlanması aşamasına plan, kesit ve görünüş krokilerinin hazırlanması 

ve fotoğraf çekimi ile başlanmıştır. Üçgenleme yöntemiyle alınan plan ölçüleri, 

ayrıntılı olarak çizilmiş plan krokileri üzerine işlenmiştir. Kesit çizimleri her katta bir 

yatay düzlem belirlenmesi ve düzlemler arasındaki mesafenin ölçülerek katların 

birbirine bağlanması yöntemi ile elde edilmiştir. Yapıdaki bütün ölçüler şerit metre 

ve lazer-metre ile alınmış, kotlar su terazisi yöntemiyle belirlenmiştir. Yapılar 

arasındaki ve bahçedeki kot farklılıkları ile alanı sınırlayan bahçe duvarlarının kotları 

nivo yardımıyla ölçülmüştür. Cephe çizimleri alınan ölçüler ve fotoğraflar yardımı 

ile oranlanarak çizilmiştir. 

Vaziyet planı 1/500, 1/200; plan, kesit ve görünüşler 1/50, farklı türdeki kapı 

detayları 1/10 tekniği ile çizilmiştir. Yapılarda kullanılan malzemeler, farklı 

dönemler ve hasarlar rölöve üzerinde çeşitli renk ve taramalarla gösterilmiştir.  

Yapının restitüsyon projesi hazırlanırken, bulunduğu çevredeki benzer yapılar 

incelenmiş, yapı üzerindeki izler, benzerlerinden elde edilen tipolojik veriler ve 

fabrika sahibiyle yapılan sözlü görüşmeler doğrultusunda restitüsyon önerisi 

geliştirilmiştir. 

Yapının yeni kullanımına ilişkin restorasyon projeleri hazırlanarak, onarıma yönelik 

teknik müdahaleler rölöveler üzerinde lejandlar ile gösterilmiştir. Tüm bu çizimler 

detaylı anlatımlar ve fotoğraflarla desteklenmiştir.  

Yapının tarihi değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile 

gerekli görülen onarım ve müdahale kararları doğrultusunda kapsamlı bir restorasyon 

projesi hazırlanmıştır. Yapının aktif kullanımını sağlamak adına özgün işlevini 

destekleyen yeni kullanım önerisi öngörülmüştür.  
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2.  HÜSNÜ TOLUN ZEYTİNYAĞI FABRİKASI’NIN BULUNDUĞU 

BURHANİYE İLÇESİ 

2.1 Coğrafi Konumu ve Tarihsel Gelişimi 

Burhaniye ilçesi kuzey Ege bölgesinde, Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alır. 

Batısında Ege Denizi, kuzeyinde Edremit, doğusunda Havran, güneyinde Gömeç ve 

Ayvalık ve güney doğusunda Bergama ilçeleri ile komşudur (Şekil 2.1). Kuzeyinde 

yer alan Kaz dağları ile doğu ve güney doğusunda yer alan Madra dağları arasındaki 

düz ve verimli topraklardan oluşan ova üstünde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği 10 metredir. İlçe merkezi Koca Camii Mahallesi, Mahkeme 

Mahallesi, Memiş Mahallesi, Hacı Ahmet Mahallesi, Yunus Mahallesi ve Geriş 

Mahallesi olmak üzere altı mahalleden oluşur. İlçe merkezinden 4 km uzaklıkta, 

deniz kenarında İskele Mahallesi yer alır.  

 

Şekil 2.1 : Burhaniye İlçesi’nin Edremit Körfezi’ndeki konumu. 

Burhaniye kenti bugünkü kent merkezinin 2 km batısında deniz kıyısında yer alan 

Ören mevkiinde M.Ö. 1443 yılında kurulmuştur. Anahor ya da Pidasus adıyla bilinen 
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şehir uzun bir süre terk edilmiş, M.Ö. 6. yüzyılda Misyalılara karşı bir tahkim yeri 

olarak yeniden inşa edilmiştir. Misyalıların Adramytteion olarak adlandırdığı şehir 

sırasıyla Pers, Büyük İskender, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğunun 

egemenliği altında varlığını sürdürmüştür. Romalıların istilası devrinde Edremit, 

Anahor ve civarı, Romalıların eline geçmiş, Selçuklu Devleti’nin yükselme devrine 

kadar, Bizans İmparatorluğu’nun idaresi altında kalmıştır (Bürhaniye, 1939, s.6-7). 

Bölgedeki Türk hâkimiyeti, Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 

Şah’ın uç beylerinden olan Taylı Baba’nın, Anadolu’nun fethi esnasında bölgeye 

gelmesi ve bugün Taylıeli ismiyle bilinen yöreye yerleşmesiyle başlamıştır (Gökçe, 

2007, s.7-8). 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla beraber ortaya çıkan Beylikler 

döneminde kent, Balıkesir ve çevresinde egemenliği ellerine geçiren Karesi 

Oğullarının hâkimiyeti altına girmiştir. Uzun bir dönem Karesi Oğulları tarafından 

yönetilen Balıkesir, ilerleyen dönemlerde Osmanlı Devleti sınırları içine dâhil 

edilmiştir. 1483 yılında şehir büyüdüğü için Taylıeli’nden bugünkü kent merkezine 

taşınır ve Kemer ismiyle anılmaya başlar (Bürhaniye, 1939, s.7). Kemer ismi ilçenin 

yakınında yer alan bir akarsunun üzerinde inşa edilmiş su kemerlerinden gelmektedir 

(Tuna, 2011, s.48) 

Anadolu eyaletinin Karesi sancağına bağlı bir nahiye olan Kemer, 1846 yılına kadar 

Hüdavendigar eyaletine bağlı kaymakamlıkla idare edilmiş, 1864 yılında Edremit’e 

bağlı bir müdürlük olmuştur. 1870’den sonra tekrar kaza olan Kemer, Osmanlı 

devletinin sonuna kadar Karesi sancağının önemli bir kazası olmuştur. İlçenin ismi, 

1894 yılından sonra, devrin padişahı II. Abdülhamit’in şehzadelerinden biri olan 

Burhaneddin Efendi’nin yörenin imarına ve gelişmesine yaptığı katkılar neticesinde 

Burhaniye olarak değiştirilmiştir. Ancak halkın belleğinde Kemer ve Kemer-Edremit 

isimleriyle yer etmiş bu belde, uzun süre bu isimlerle anılmaya devam eder (Gökçe, 

2007, s.8). 

2.2 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişimi 

Burhaniye kenti kurulduğu günden bu yana birçok dini ve etnik gruba ev sahipliği 

yapmıştır. 19. yüzyılda Avrupalı seyyahlar Anadolu’ya yaptıkları seyahatler 

sırasında İstanbul ve Çanakkale üzerinden kara yoluyla güneye inerlerken Edremit 

Körfezi’nden geçmişlerdir. Yaptıkları seyahatler sırasında geçtikleri kasabaların 
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durumu, nüfusu, birbirleri arasındaki uzaklık gibi bilgilere seyahatnamelerinde yer 

vermişlerdir.  

Fransız gezgin Vital Cuinet, 1880-1892 yılları arasında gerçekleştirdiği 

seyahatlerinde, Edremit’ten Ayvalık’a gitmek üzere yola çıktığında uğradığı Kemer 

kasabası hakkında bilgiler vermiştir. Kemer-Adramit adıyla bahsettiği kasabanın 

nüfusu, 41 köyüyle birlikte 18 881 iken, bu nüfusun 15749’u Müslüman, 3062’si 

gayrimüslimdir. Kasabanın merkezinde 4132 kişi yaşamaktadır ve bunların 332’si 

gayrimüslimdir. Kasabada 853 ev, altı mahalle, beş cami, bir medrese, bir kilise, dört 

han, 12 hamam ve 160 dükkân vardır.  Kasabadaki bir yüksekokul, iki lise ve 12 

ilkokuldan dokuz tanesi Müslümanlara, diğer altısı gayrimüslimlere ait olup, bu 

okullarda 250 Müslüman, 190 Hristiyan öğrenci eğitim almaktadır (Cuinet, 1894). 

1890’lı yıllarda Dr. Şerafeddin Mağmumi ülkeyi saran kolera salgınıyla mücadele 

etmek için Anadolu’ya gönderilmiş ve bölgede kaldığı süre boyunca izlenimlerini 

not etmiştir. 1894 yılının Kasım ayı sonuna kadar Bursa’da kaldıktan sonra Aralık 

ayında Bandırma, Erdek, Balıkesir, Edremit ve Kemer kasabasına gelir. Mağmumi 

Kemer kasabasının ilçe merkezi olup binden fazla ev ve beş binden fazla nüfusu 

olduğunu söyleyerek, kasabanın birbirine paralel üç sokaktan ibaret uzun dar bir yer 

olduğundan bahseder. Kasabanın ortasında ve cadde üstünde taş minareli, geniş 

kubbeli bir cami ile birkaç mescit ve medrese, bir kilise ve güzel bir hükümet konağı 

ile karşısında bir telgrafhanesi vardır. İlçede o tarihte otel, lokanta ve eczane yoktur. 

Edremit’le kıyaslandığında sokakları daha düzgün ve temiz olup, büyük bölümü 

balıksırtı kaldırımla döşenmiştir. İlçede ticaret, zeytinyağı ve palamuttan ibarettir. 

Kemer’de kaldığı sürece Mağmumi, sıcak yemekler dahil bütün yemeklerin 

zeytinyağı ile pişirilmiş olmasından şikayet eder. Zeytinyağı dışındaki yağların 

kullanımı çok azdır ve herkes kendi ürünü olan zeytinyağını kullanır. İlçedeki ikinci 

gününde İskele’deki (Hamidiye İskelesi) bir yolcuyu tedavi ettikten sonra, kuzeye 

doğru yarım saat süren bir yolculuğun sonunda vardıkları Adramytteion Antik Kenti 

hakkında ‘Kale bedeni gibi duvarlar, çok büyük küpler, çanak çömlek kırıntıları 

vardı’ demiştir. 1894 yılında kalıntıları gözlemlenebilen Adramytteion Kenti 

üzerinde 1950’li yıllardan sonra yapılaşma başlamıştır. Kasaba, yakınından geçen 

çayın (Karınca Deresi) suyu artınca kasabaya yayılması nedeniyle su baskını 

tehlikesi altındadır ve önlemler alınarak çayın yolunun değiştirilmesini önermektedir 

(Mağmumi, 2001, s.135-138)  
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Annuaire Oriental’in 1913 yılında yayınlanan sayısında yer alan bilgilere göre 

Kemer’de 5000 Türk, 5000 Rum yaşamakta olup 2000 ev, altı cami, bir medrese ve 

iki kilise bulunmaktadır. Kasabanın ticari yaşamına yabancılar hâkimdir. Zeytin ve 

zeytinyağı, bal, üzüm, balmumu, susam ve tütün üretilmekte ve ürünler Hamidiye 

İskelesi’nden (bugünkü İskele Mahallesi) ihraç edilmektedir (Annuaire Oriental, 

1913).  

Bürhaniye Halkevi Neşriyatı’nda 1939 yılında ilçenin nüfusunun bir nahiyesi dâhil 

olmak üzere 21.428 oluğu belirtilmiştir. Umum kazada 691.546 kök zeytin ağacı 

olduğu ve bu zeytinlerden mahsul yılında dört milyon kilo zeytinyağı elde edildiği, 

köylerle birlikte 24 tane zeytinyağı fabrikası olduğu,  halkın zeytinci tüccar ve esnaf 

olduğu ve Avrupa ile ticari ilişkisi olduğu bilgisi yer almaktadır (Bürhaniye, 

1939,s.8).  

Bu bilgiler doğrultusunda 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında ilçede Müslüman ve 

Rum halkın beraber yaşadığı, her cemaatin ayrı ibadet mekanları ve okulları olduğu, 

kasabadaki ticaret hayatına Rumların hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Verilen 

bilgilerden yola çıkılarak zeytin ve zeytin ürünlerinin halkın en önemli geçim 

kaynaklarından biri olduğu görülmektedir. Kasabayla ilgili Şer’iyye Sicil 

defterlerinde yer alan kayıtların büyük çoğunluğu zeytinliklerin satılması ya da 

varisleri arasında paylaşımıyla ilgili bilgiler içermektedir (Gökçe, 2007). 
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3.  EDREMİT KÖRFEZİ’NDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ VE GELENEKSEL 

YÖNTEMLE ÜRETİM YAPAN FABRİKALAR 

3.1 Edremit Körfezi’nde Zeytinyağı Üretimi 

Edremit Körfezi’nde antik çağdan bu yana görülen zeytinyağı üretimi, endüstri 

devriminin getirdiği yeniliklerle birlikte birtakım değişikliklere uğrayarak günümüze 

kadar gelmiştir. Edremit Körfezi’nin güneyinde, Burhaniye ilçesinin Ören 

Beldesi’nde yer alan Adramytteion kentinde üzerinde zeytin dalı tasviri bulunan 

freskolu sıva parçasının 2. yüzyıla ait olduğu saptanmıştır (Şekil 3.1)
1
. Körfezin 

kuzeyinde yer alan Antandros kentindeki Roma villasında bulunan 6. yüzyıla ait 

değirmen taşları, bölgede zeytinyağı üretiminin tarihine ışık tutmaktadır (Şekil 3.2). 

Zeytin ağacı bereketi ve uzun yıllar yaşaması nedeniyle halk arasında ‘hayat ağacı’ 

ya da ‘ölmez ağacı’ olarak anılır. 

 

Şekil 3.1 : Adramytteion kentinde bulunan zeytin dalı tasvirli freskolu sıva parçası. 

                                                 

 

 

1
 Çoruhlu, T. (2006) Ören (Adramytteion Antik Kenti) 2005 Yılı Kazı Çalışması, 28. Kazı Sonuçları 

Toplantısı, cilt 1, s.479-500, Çanakkale 
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Şekil 3.2 : Antandros kentinde yer alan zeytin değirmeni
2
 

Körfezdeki zeytin ve zeytinyağı üretimi bölgenin ticari potansiyelini belirleyici rol 

oynamıştır. 17. yüzyıldan itibaren bölgede zeytin ağacı dikimi gelişmeye başlamış ve 

zaman içerisinde üretilen yağların İstanbul’a gönderilmesiyle birlikte ekonomik bir 

bağ kurulmuştur (Doğan, F., 2007, s.33). İstanbul’a yakın bir konumda yer alması ve 

ürünlerin deniz yoluyla kolay bir şekilde ulaştırılabilmesi nedeniyle Edremit, 

Osmanlı coğrafyasında zeytinyağı üretiminin yapıldığı ve İstanbul’un zeytinyağı 

ihtiyacını karşılayan “zeytinyağı bölgesi” olarak adlandırılmıştır (Doğan, 2007).  

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zeytinyağı üretiminde 

makineli üretimin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Zeytin ve zeytinyağının üretimi, vergilendirilmesi ve pazarlanması kurallara 

bağlanarak kanunnamelerde açıklanmıştır (Arıkan, 2006). Üretimde kullanılacak 

makine, kazan ve diğer aletlerin yurtdışından getirilmesi ve bir defa olmak üzere 

gümrük vergisinden muaf tutulması kararı zeytinyağı üretim teknolojisini değiştiren 

                                                 

 

 
2
  Polat, G., Polat, Y., Yağız, K., Zunal, O., Yıldırım, B. (2008) ‘Antandros 2007 Yılı Kazıları’, 30. 

Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 4, s. 39-60, Ankara 
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çok önemli bir adım olmuştur. ‘Zeytinyağı fabrikalarının kurulma şartları konusunda 

en iyi örnek Kulaksızzade Halil Razi Bey’in teşebbüsüdür. Halil Razi Bey Midilli, 

Ayvacık, Edremit, Kemer Edremit, Ayvalık ve Armudabad kazalarında zeytinyağı 

çıkartmak için 12 adet fabrika ve bunlar için gerekli olan makinelerin tesisi amacıyla 

15 sene müddet ile imtiyaz talebinde bulunmuş ve bu isteği kabul edilmiştir.’ Halil 

Razi Bey bu fabrikaları işletebilmek için bir şirket kurmak istemiş ancak başarılı 

olamamıştır. Bir süre sonra Midilli ve Edremit’te olmak üzere Avrupa usulü ile 

çalışan iki fabrikayı kendi sermayesiyle kurmaya karar vermiştir. Makine 

kullanılarak üretilen yağın daha kaliteli, leziz ve üretim kapasitesinin daha çok 

olacağı görüşünde olan devlet adamları, Halil Razi Bey’in Londra’dan getirteceği 

makineler için gümrük muafiyeti talebini kabul etmişlerdir (Ünver, 2012, s.359).  

Buharlı sistemle üretimde kullanılan makinaların Avrupa’dan getirtilmesi teşvik 

edilmişse de, körfezdeki fabrikalarda İzmir’de üretilen donanıma da rastlamak 

mümkündür. Midilli Adası’ndaki Agia Paraskevi Fabrikası ve Papados 

Fabrikası’ndaki baskı makinaları İzmir’deki D.Issigonis adlı Rum tarafından 

üretilmiştir.  

‘Osmanlı Devleti’nde Zeytinyağı’ isimli çalışmasında Doğan, 19. yüzyılda Edremit 

Körfezi’nde üretilen zeytinyağı miktarı ve başkentle olan ilişkiler konusunda bilgiler 

vermektedir. ‘İstanbul’ un zeytinyağı ihtiyacını karşılayan Midilli, Ayvalık, Cunda 

Adası, Edremit, Tuzla ve Armut ovası kazalarında 1838 yılında senelik 210.715 

kantar İstanbul tertibi ve 103.278 kantar söz konusu kazaların halkının kendi 

ihtiyaçları için tüketimi olarak senelik toplam 313.993 kantar zeytinyağı üretilmişti.’ 

(Doğan, 2007, s.74). 19. yüzyılda ‘İstanbul’a yağ gönderiminde alınan bütün 

önlemlere rağmen kaçakçılığın önüne geçilemiyor, başkente yeterli miktarda yağ 

gönderilemiyordu. 1818 senesinde İstanbul’daki zeytinyağı kıtlığının had safaya 

varması nedeniyle devlet yağ üreticisi bölgelerin yöneticilerine yeni bir düzenleme 

için emirler gönderdi. Yapılan incelemede başkent halkının bir senelik ihtiyacının 

ancak yüz bin kantar yağ ile karşılanabileceği sonucuna varılarak İstanbul’a senelik 

100.000 kantar yağ gönderilmesine karar verildi. Bu karara göre kazalar arasında 

zeytinyağı hisselere bölünerek her kazaya isabet eden miktarın sene içerisinde 

gönderilmesi nizama bağlandı. Bu karara göre Midilli’den 45.500, Ayvalık’dan 

17.000, Edremid ve Kemeredremid’den 25.500, Kızılca Tuzla’dan 3.000, 
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Ayazmend’den 200, Kolonya’dan 6.860 olmak üzere toplam 98.060 kantar 

zeytinyağı gönderildiği tespit edilmiştir.’ (Doğan, F., 2007, s.87). 

Aynı dönemde Edremit Körfezi’nde zeytinyağından başka İstanbul’a gönderilen en 

önemli tüketim ürünü sabundur. 1835 senesinde Edremit’te dört, Havran-ı kebir’de 

altı, Avcılar’da bir, Güre’de bir ve Zeytinli’de iki olmak üzere kaza genelinde toplam 

14 sabunhane faaliyet göstermektedir (Öztürk, 2002). 1837 yılı Mart ayından Aralık 

sonuna kadar Edremit ve Kemer Edremit’ten İstanbul’a 13650 kantar sabun 

gönderilmesi taahhüt edilmiştir (Sarıyıldız, 2003). Edremit zeytinyağı üretiminde 

olduğu gibi sabun üretiminde de Osmanlı Devleti’nin önemli bir merkezi olmuştur.  

3.2 Edremit Körfezi’nde Geleneksel Yöntemle Üretim Yapan Fabrikalar ve 

Sabunhaneler 

20. yüzyılın başlarında körfezdeki tüm fabrikalarda buharla çalışan üretim aletleri 

kullanılmaya başlanmış, Almanya, Fransa ve İngiltere’den makinalar getirtilmiştir. 

Üretim aletlerinin gerektirdiği mekânlar fabrika ve sabunhane yapılarında plan ve 

cephe özellikleri bakımından benzerlikler göstermiş ve Edremit Körfezi’nde sanayi 

yapılarının ilk örneklerini oluşturmuştur. Zeytinyağı üretimi günümüze kadar 

birtakım değişikliklere uğrayarak gelmiş olmakla birlikte temel özelliklerini 

korumaktadır. 

Çalışmanın konusu olan Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası ve incelenen diğer 

örneklerde uygulanan buharlı makinalarla yapılan üretim şekli, çalışma kapsamında 

‘geleneksel yöntem’ olarak tanımlanmıştır. 

20. yüzyılın ilk döneminde gerçekleşen geleneksel üretim genellikle bir avlu 

çevresinde konumlanan yağhane, sabunhane ve depo yapılarından oluşan bir 

komplekste gerçekleşmektedir. Fabrikaya getirilen zeytinler avluda yer alan dökek 

ya da anbar denilen bölümlere dökülerek fabrikanın kâhyası tarafından sahibine göre 

numaralandırılır ve daha sonra tartılarak deftere kaydedilir (Şekil B.1, B.2) Tartılan 

zeytinler değirmenlere dökülüp, zeytin hamur kıvamına geldikten sonra 

değirmenlerin önündeki teknelere aktarılır (Şekil B.3). Zeytin hamuru kare 

şeklindeki kıl torbalara belirli bir ölçüde yerleştirilip, ‘pres’ adı verilen baskı 

makinalarında üst üste dizilir (Şekil B.4, B.5). Bir seferde 60-70 kıl torba üst üste 

gelir ve yaklaşık 600-750 kg yağ üretilir. Presleme işlemi üç defa gerçekleştirilir 
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(Şekil B.6). İlk ve son baskıda su verilmez, ikinci baskıda 35 C sıcaklıkta su 

verilerek yağın çıkması sağlanır.  Hidrolik preste süzülen yağ hortumlarla polima adı 

verilen bekleme havuzlarına aktarılır (Şekil B.7, B.8). Zeytinyağı ve karasu 

birbirinden ayrılarak, zeytinyağı yüzeyde toplanır. Yağcı ustası tarafından özel 

kepçelerle toplanan yağ, depolama birimlerine aktarılır (Mit, 2013) (Şekil 3.3). 

 

 

Şekil 3.3 : Geleneksel yöntemle zeytinyağı üretimi.
3
 

Zeytinden yağ çıkarma işlemine tasiriye, fabrikalara tasirhane veya yağhane 

denilmektedir. Fabrikalarda fabrika sahibinin zeytinleri dışında, bölgedeki diğer 

üreticilerin zeytinleri de sıkılmaktadır. Bu işlem için üreticiden alınan ücrete tasiriye 

ücreti denilmektedir (Boynudelik, 2012, s.105). 

Fabrikalardaki donanımların çalışma sistemi buhar gücüne dayanmaktadır. 

Fabrikaların yatay ya da dikey olarak konumlanmış dairesel kazanları yakılarak 

buhar enerjisi üretilir. Oluşan bu enerji buhar makinasına aktarılarak kasnaklara bağlı 

çarkların çalışması sağlanır. Çarkların dönmesiyle birlikte taş değirmenler dönerek 

zeytinler hamur haline getirilir. Buhar makinasında üretilen enerji buhar pompasına 

aktarılarak buradan hidrolik preslere zeminden geçen borularla birlikte iletilir. 

                                                 

 

 
3
 Url-6<http://www.traktorstory.com/eng/kruh_maslinovo_vino.htm> 



 

 12   

Hidrolik presler buhar gücüyle birlikte pistonu yukarı kaldırarak zeytin hamuruyla 

dolu kıl torbaları sıkıştırır ve yağın çıkmasını sağlar.  

Edremit Körfezi’nde yer alan fabrikalar üretim teknolojisi, üretim kapasitesi ve 

mimari özellikleri bakımından bulundukları çevrenin coğrafi ve sosyal koşullarına 

göre farklılıklar göstermektedir. Zeytinyağı fabrikalarının kurulacağı alanın 

belirlenmesinde topoğrafyanın düzlüğü ve su kaynaklarına yakınlık belirleyici rol 

oynar. Fabrikaların doğal su kaynaklarının yanında kurulmasının en önemli nedeni 

zeytinyağı üretilirken ortaya çıkan ‘kara su’ olarak adlandırılan sıvı atığın fabrikadan 

en kolay şekilde uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Su kaynaklarına uzak olan 

fabrikalarda ise havuzlarda toplanan kara su, taşıma araçlarıyla doğal su kaynaklarına 

ulaştırılır. Deniz kenarında konumlanan fabrikaların en önemli avantajı ise önlerinde 

yer alan iskeleler sayesinde yağların kolay bir şekilde taşınabilmesidir (Şekil B.9, 

B.10). Osmanlı döneminde özellikle Küçükkuyu, Güre ve Hamidiye (Ören) 

İskelelerinden İstanbul’a düzenli seferler yapıldığı ve yağların deniz yoluyla 

İstanbul’a ulaştırıldığı bilinmektedir. 

Zeytinyağı fabrikalarının mimari özellikleri incelendiğinde dikdörtgen planlı, tek 

katlı, yatayda genişleyen yapılar oldukları görülmüştür. Yüksek bahçe duvarlarıyla 

çevrili bir avlunun etrafında konumlanan zeytinyağı fabrikalarında yağhane 

yapılarına ek olarak, depo, ofis, işçi yatakhaneleri, hamamlık ve sabunhane yapıları 

gibi bölümler yer almaktadır. Zeytinyağı fabrikalarında depo yapılarının büyüklüğü 

ve sabunhane yapısının bulunması üretim kapasitesinin büyüklüğünü gösteren 

etkenlerdendir. İşçi yatakhaneleri ve hamamlık bölümleri ise genellikle mevsimlik 

işçilerin konaklaması için kent merkezinden uzakta konumlanan fabrikalarda yer alır. 

Zeytinyağı üretimi Ekim–Aralık ayları arasında gerçekleştiğinden fabrikalarda 

mevsimlik işçiler çalışır.  

Zeytinyağının yan ürünü olan sabunun üretildiği sabunhane yapıları dikdörtgen 

planlı, iki katlı kargir yapılardır. Yapının zemin katında sabun kazanının oturduğu 

ocak bulunur ve üretilen sabunlar bu katta depolanır. Birinci kat ise sabunun 

hazırlandığı ve kurumaya bırakıldığı alandır. Ahşap birinci kat döşemesine, 

genellikle iki kollu ahşap bir merdiven ile ulaşılır. Kurumayı hızlandırmak amacıyla 

sabunhane yapılarının birinci katlarında çok sayıda pencere bulunur. Daha çok hava 

geçişi sağlaması için pencerelerin alt kotu zemine yakındır (Şekil B.11). 
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Ege bölgesinde 20. yüzyılın sonlarına kadar geleneksel yöntemle üretimin devam 

ettiği yağhane ve sabunhane yapılarının birçoğu günümüzde kullanılmamaktadır. 

Gelişen teknolojiyle birlikte zeytinyağı üretiminde ‘kontinu’ (sürekli) sisteme 

geçilmesi, fabrikalarda çalışan işçi sayısını azaltırken birim zamanda üretilen yağ 

miktarının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle geleneksel üretim yapan 

fabrikaların birçoğu kapatılmış ya da aynı yapı içinde modern sistemle üretime 

geçilmiştir. 

Bu çalışmayla birlikte, zeytinyağı fabrikalarının üretim sistemlerinin yarattığı 

mekânsal oluşumlar ve yapıların bulunduğu çevrenin, yapıya sağladığı mimari 

özellikler incelenmiştir. Erken endüstriyel dönem olarak tanımlanan bu yapılar, 

yapım tekniği, malzeme kullanımı ve cephe özellikleri konusunda benzer özellikler 

gösterse de, üretim sisteminin yapı üzerindeki etkileri ile bir tipoloji oluşturabilmek 

mümkün değildir. Edremit Körfezi’nde yer alan fabriklar incelenirken yapım tekniği 

ve üretim kapasitesinin getirdiği farklılıklar göz önüne alınarak Asos-Küçükkuyu 

arasındaki fabrikalar ile Ayvalık’ta yer alan fabrikalar çalışmanın dışında 

tutulmuştur. Yapım tekniği, malzeme kullanımı ve üretim kapasitesinin getirdiği 

mekânsal özellikler konusunda benzerlik gösteren, Küçükkuyu, Altınoluk, Güre, 

Edremit ve Burhaniye’de yer alan bazı fabrikalar ile Midilli Adası’ndaki iki fabrika 

incelenmiştir. 

Küçükkuyu İbrahim Burnaz Zeytinyağı Fabrikası ve Adatepe Zeytinyağı 

Müzesi 

Küçükkuyu’da karayolu ile deniz arasında konumlanan fabrika 1940 lı yıllarda 

kurulduktan sonra, 1960 yılında sabunhane yapısı eklenmiştir (Şekil B.12, B.13) Tek 

katlı dikdörtgen planlı yağhane yapısına bitişik olarak konumlanan depo yapısından 

başka, ofis ve konaklama amacıyla kullanılan iki katlı bir yapı daha bulunmaktadır. 

Geleneksel tuğla ve kaba yonu taş ile kargir olarak inşa edilen yağhane binasına giriş 

yapının güney cephesinde yer alan basık kemerli, çift kanatlı ahşap bir kapıdan 

yapılır. Kapının iki yanında üçer adet basık kemerli ahşap doğramalı pencere 

bulunur. Fabrika kompleksindeki pencerelerin tümü basık kemerli olmakla birlikte 

sadece yağhane binasında, tuğladan yapılmış söveleri bulunmaktadır.  Yapının saçak 

silmesi bölgedeki fabrikalardan farklı olarak kirpi saçak şeklindedir. İbrahim Burnaz 

Fabrikası’nda günümüzde üretime devam edilmemektedir. Fabrika kompleksi 

içerisinde sonradan inşa edilen sabunhane yapısı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ne 
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dönüştürülmüştür. Yapının zemin katında geleneksel sistemin modernize edilmiş 

haliyle hasat döneminde zeytinyağı üretimi yapılmakta, birinci katında ise antik 

çağdan günümüze zeytinyağı ve sabun üretim teknikleri sergilenmektedir (Şekil 

B.14, B.15, B.16, B.17). 

Altınoluk Erdim Zeytinyağı Fabrikası  

Altınoluk’un Çam Mahallesi’nde yer alan iki katlı zeytinyağı fabrikası mübadele 

sonrası Midilli Adası’nın Molva köyünden gelen Ahmet Hüsnü Molvalı’ya adada 

terk ettiği yağhanesine karşılık olarak verilmiştir. Taş tuğla almaşık duvar örgüsüyle 

kargir olarak inşa edilen yapının birinci kat döşemesi ahşaptır. Zemin katta üretim 

yapılırken birinci kat ofis olarak kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı yapının uzun 

kenarında dört, kısa kenarında üç adet dikdörtgen pencere yer alır. Zemin kat 

pencerelerinin üzerinde yarım daire şeklinde hafifletme kemeri ve tuğla silme 

bulunur. Yapının saçak kotunda ve kalkan duvarında yatay ve dikey tuğladan 

yapılmış silme yer alır. Kalkan duvarında zeytinyağı damlası şeklinde iki adet motif 

bulunmaktadır (Şekil B.18, B.19) 1990 yılından sonra üretim yapılmayan fabrika 

Altınoluk Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanılmak amacıyla satın 

alınmış olup, restorasyonunun gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Edremit Evliyazade Zeytinyağı Fabrikası 

Edremit’de Eski Bayram Yeri Caddesi üzerinde bulunan fabrika kompleksi 1930 

yılında kurulmuştur. Evliyazade Zeytinyağı Fabrikası’nda yağhane, depo, ofis ve işçi 

yatakhaneleri avlu etrafında, parsel ile yolu sınırlayacak şekilde konumlanmıştır. 

Fabrikanın konumlandığı alana, avlunun kuzey ve güneyinde yer alan iki adet çift 

kanatlı demir kapıdan girilir. Güneydeki kapıdan girildiğinde sağda yağhane, polima 

ve ofis birimleri, solda ise depolar ve işçi yatakhaneleri yer alır. Fabrikanın tuğladan 

inşa edilen bacası güney köşesinde, yapının içinde konumlanmıştır. Taş-tuğla 

almaşık duvar örgüsüyle kargir olarak inşa edilen yapının cephesinde, yatay ve dikey 

tuğlalar ile saçak silmesi oluşturulmuştur. Basık kemerli pencerelerin etrafında 

tuğladan yapılmış söve yer alır. Geleneksel üretim teknolojisyle kurulan fabrikada, 

günümüzde kontinü sistemle üretim yapılmaktadır (Şekil B.20, B.21). 

Edremit Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası 

Edremit’de Eski PTT Caddesi üzerinde bulunan fabrika kompleksi, yağhane, 

sabunhane, depo ve ofis binalarından oluşmuştur. 1925 yılında Ali Rıza Karagözoğlu 
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tarafından kurulan fabrikada üretim 1991 yılına kadar devam etmiştir. Avlu etrafında 

konumlanan yapılar tuğladan kargir olarak inşa edilmiştir (Şekil B.22, B.23, B.24, 

B.25, B.26, B.27) Yağhanenin güneybatısında konumlanan tuğla bacası büyük 

ölçüde yıkılmış durumdadır. Yağhane ve sabunhane binalarında buhar kazanı, 

değirmen, pres, sabun kazanı gibi üretim aletleri yerlerinde olduğundan, geçmişteki 

üretim aşamalarını incelemek münkündür (Şekil B.28, B.29, B.30, B.31). Bölgede 

incelenen örneklerde üçer adet değirmen ve presin yer aldığı tek fabrikadır.  

Edremit Sabit Ertür Zeytinyağı Fabrikası 

Edremit İlçesi Bayramyeri Caddesi’nde Müderriszade Hilmi Efendi tarafından 1899 

yılında kurulmuştur. 1924 yılında Almanya’ dan satın alınan R. Wolf marka kazan 

İzmir’den Edremit’e kağnı ile getirilmiştir. Eşit büyüklüklerdeki, dikdörtgen planlı 

yağhane ve depo yapılarının arasında fabrikanın yatay olarak konumlanmış kazanının 

yer aldığı kazan dairesi bulunmaktadır (Şekil B.32, B.33). Yapıda birçok değişiklik 

yapılmış, betonarme kirişler eklenmiş, kapı ve pencere açıklıkları değiştirilmiştir. 

Moloz taş ve tuğla almaşık duvar örgüsüyle kargir olarak inşa edilen yapının saçak 

kotunda ve kalkan duvarlarında yatay ve dikey tuğladan yapılmış silme yer alır. 

Fabrikanın 42 m yüksekliğindeki bacası 1946 yılında inşa edilmiştir (Şekil B.34, 

B.35). Tuğladan inşa edilmiş depo yapısının çatısı yıkılmış durumda olup sadece 

duvarları mevcuttur. Hilmi Efendi’nin o dönemde ürettiği kağıt inceliğindeki tek 

kullanımlık sabunlar çok rağbet görmüş, devlet tarafından ödüllendirilmiştir. 

Fabrikada günümüzde üretime devam edilmemektedir.  

Burhaniye Yağcı Zeytinyağı Fabrikası 

Burhaniye İlçesi, İskele Mahallesi’nde Fabrika Caddesi üzerinde yer alan fabrika 

yağhane, sabunhane, işçi yatakhanaleri, depo ve mal sahibinin evinden oluşur. 

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte en eski tapu kaydının 1929 tarihli olduğu 

bilinmektedir (Lim, 1997). Yağhane ve sabunhane binaları birbirlerine bitişik olarak 

kuzey güney doğrultusunda konumlanmıştır. Kireç taşından tek katlı kargir olarak 

inşa edilen yağhane binası günümüzde eğlence sektörüne hizmet veren bir işletme 

olarak kullanılmaktadır. Yapı üzerinde üretim sürecine ait herhangi bir bilgiye 

rastlamak günümüzde mümkün değildir. İki katlı sabunhane binası ise Burhaniye 

Belediyesi tarafından kültür merkezine dönüştürülmüştür (Şekil B.36, B.37). 
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Burhaniye Hüsnü Pazarbaşı Sabunhanesi 

Burhaniye İlçesi Atatük Caddesi üzerinde yer alan yapı 1932 yılında Alman mimar-

mühendis Karl Krugenz tarafından zeytinyağı sabunu imalathanesi olarak inşa 

edilmiştir (BKVKK Arşivi). Geleneksel tuğla ile betonarme sistemin birlikte 

kullanıldığı ilçedeki ilk örneklerden biridir. Beden duvarları tuğladan inşa edilmiş 

yapının, sabunun döküldüğü birinci kat döşemesi ahşap olup balkon ve kazanın yer 

aldığı bölümler betonarmedir. Pazarbaşı ailesi tarafından Burhaniye Belediyesi’ne 

bağışlanan yapı, restorasyonu yapılarak Hüsnü Pazarbaşı Gençlik Merkezi’ne 

dönüştürülmüştür. İlçede düzenlenen birçok etkinliğin gerçekleştiği bu mekan, 

Edremit Körfezi’nde sanayi yapılarının yeniden kullanım konusunda iyi bir örnek 

olarak gösterilebilir (Şekil B.38, B.39). 

Midilli Agia Paraskevi Zeytinyağı Fabrikası, Endüstriyel Zeytinyağı Üretim 

Müzesi 

1900’lü yılların başında kurulan Agia Paraskevi Zeytinyağı Fabrikası, 1967 yılına 

kadar üretime devam etmiştir. 2000’li yılların başında gerçekleştirilen restorasyon 

çalışmasıyla Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi’ne dönüştürülen yapıda, üretim 

ekipmanları yerlerinde korunarak sergilenmektedir. Üretim sürecinin, zeytinin 

fabrikaya geldiği ilk andan başlayarak sergilendiği müzede ayrıca üretimin 

canlandırıldığı videolarda gösterilmektedir. Üretim mekânları ve depolar özgün 

halindeki şekliyle korunmuştur. Dikdörtgen planlı ana üretim mekânından bölücü 

duvarlarla ayrılan makine odası ve kazan dairesine bitişik olarak bir un değirmeni yer 

alır. Un değirmeni zeytin hasat dönemi bittikten sonraki dönemde fabrikanın 

çalışmaya devam etmesini sağlar. İki adet zeytin değirmeni ve dört adet pres yer alır. 

Presler ile buhar pompalarının yer altından borularla bağlandığını göstermek 

amacıyla, zeminde saydam bir malzeme kullanılmıştır. Moloz taş ile kargir olarak 

inşa edilen fabrikanın çokgen kesitli tuğla bacası yapının kuzeyinde yer alır (Şekil.). 

Depo yapıları ana üretim mekanına paralel olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Yapılar grubunun yer aldığı alana, restorasyon aşamasında tasarlanan açıkhava 

tiyatrosu ve depolardan dönüştürülen konferans salonları alanın kullanımını 

arttırmaya yönelik çalışmalardır (Şekil B.40, B.41, B.42, B.43, B.44, B.45). 
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Midilli Vrana Zeytinyağı Fabrikası, Zeytinyağı Üretim Müzesi 

Vrana Zeytinyağı Fabrikası Midilli Adası’nın Papados Köyü’nde, Nikolaos Vranas 

tarafından 1877 yılında kurulmuştur. Adadaki buharlı makinalarla üretim yapan 

fabrikaların ilk örneklerinden biridir. Fabrikada üretim 1970’li yılların başına kadar 

devam etmiş, üretilen ürünler tüm Yunanistan’a ve İstanbul’a gönderilmiştir. 2006-

2009 yılları arasında gerçekleşen restorasyon çalışmaları sonrasında zeytinyağı 

üretim müzesine dönüştürülmüştür. Fabrikada yer alan D.Issigonis markalı İzmir’de 

üretilen baskı makinaları restorasyon sırasında bölgedeki atıl durumda olan başka bir 

fabrikadan getirilmiştir. Fabrikanın dikdörtgen planlı, tek katlı ana üretim mekânı 

moloz taş ile kârgir olarak inşa edilmiştir. Makina odası ve kazan dairesi ana üretim 

mekânının batı duvarına bitişik olarak konumlanmıştır. Doğu duvarına bitişik olarak 

bir yağ deposu ile kuzeydoğusunda, iki katlı sabunhane yapıları bulunur. Yapının 

kuzeyinde dikdörtgen planlı, tek katlı bir yağ deposu daha bulunmaktadır (Şekil 

B.46, B.47, B.48, B.49, B.50). 

Değerlendirme 

Edremit Körfezi’nde incelenen fabrika örneklerinden elde edilen veriler 

doğrultusunda, üretim süreçlerinin yapılara sağladığı mimari özellikler ile bir 

değerlendirmede bulunulmuştur. Fabrikaların mekânsal kurguları, yapım tekniği ve 

malzeme kullanımı konularında bir tipoloji oluşturabilmek mümkün değildir. 

Ekipman sayısı üretim kapasitesine göre farklılık göstermekte olup, yıllar içerisinde 

değişen üretim teknolojisiyle birlikte ekipmanlar değiştirildiğinden özgün 

durumlarını gözlemek mümkün değildir. Malzeme kullanımı ve buna bağlı olarak 

yapım tekniği, bulunduğu coğrafyaya göre farklılıklar göstermektedir. Karaburun, 

Saip’te yer alan zeytinyağı değirmenlerinin incelendiği bir çalışmada yapılarla ilgili 

bilgiler verilerek karşılaştırmalar yapılmış, tipoloji oluşturulmamıştır (Şekil B.51). 

İncelenen fabrika yapılarının bölge halkının belleğinde yer eden en temel özelliği 

tuğladan inşa edilmiş bacalara sahip olmasıdır. Bölgede kurulan ilk endüstri yapıları 

zeytinyağı fabrikaları olduğundan tuğladan inşa edilen bu bacalar zeytinyağı 

üretiminin en önemli simgelerinden biridir. Bacaların yüksekliği ortalama 20-25 

metre olmakla birlikte daha yüksek veya alçak bacalar da bulunmaktadır. Bacaların 

kesitleri çoğunlukla dairesel olmakla birlikte kare ya da altıgen kesitli olanlarına da 

rastlamak mümkündür. Plan özellikleri incelendiğinde dikdörtgen planlı ve tek katlı 
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oldukları görülmüştür. Yapının uzun kenarında orta aksta yer alan giriş kapısının 

sağında ve solunda eşit sayıda pencere bulunur. Ana mekânlarında değirmen ve 

presler yaklaşık 1 m yüksekliğindeki platformlarda konumlanmıştır. Fabrika sahibi 

ya da vardiya bekçisi için ahşap bir ofis bölümü ana mekânda yer alır. Yapıların 

ahşap çatı örtülerinin üzeri alaturka kiremit ile kaplıdır. Yağhaneler inşa edilirken 

kaba yonu taşın yanında en çok kullanılan malzeme geleneksel tuğla olmuştur. Taş 

ve tuğlanın birlikte kullanıldığı yapılarda, süsleme detayları tuğladan yapılmıştır. 

Fabrika kompleksinde depo, yatakhane, ofis gibi birimler de yer alıyor ise, yağhane 

binası cephe özellikleri ile diğerlerinden farklılaşır. Yağhane binalarının kapı ve 

pencere söveleri genellikle kesme taş ya da tuğladan yapılmıştır. Diğer binaların 

cephelerinin daha yalın olduğu görülmüştür. Yağhane binalarının cephelerinde yatay 

ve dikey tuğla sırası ile yapılan saçak silmeleri yapıların büyük çoğunluğunda 

görülmüştür. Yapıların kalkan duvarlarında ya da girişinin üzerinde bulunan üçgen 

alınlığın içerisinde tuğladan yapılmış çeşitli motifler yer alır. Motifler arasında en 

yaygın olanı zeytinyağı damlası, ay ve yıldız şekli ile daire şeklindeki süslemelerdir.    
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4.  HÜSNÜ TOLUN ZEYTİNYAĞI FABRİKASI 

4.1 Yapının Konumu 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası, Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Yunus 

Mahallesi’ndedir. 212 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parsellerde konumlanan yapı 

grubunun bulunduğu alan, Atatürk Caddesi ve Değirmen Sokağı kesişimindeki köşe 

parselde yer alır. 

Burhaniye İlçesi kuzeyde Kaz Dağları, güneyde ve doğuda Madra Dağları ile 

sınırlanan, iki dağın birleştiği nokta ile denizin arasında yer alır. Fabrikanın 

bulunduğu Yunus Mahallesi kent merkezinin güneydoğusundadır. 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası yağhane, sabunhane, depolar ve bekçi evinden 

oluşan bir yapılar topluluğudur. 2- 2.25 m yüksekliğindeki duvarlarla sınırlandırılmış 

olan bu alana Atatürk Caddesi üzerindeki demir kapıdan girilmektedir. Demir 

kapının üstünde tuğladan yapılmış üçgen alınlıkta Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası 

1983 yazısı fabrikanın babadan oğula devriyle birlikte yerleştirilmiştir. 

4.2 Yapının Tarihçesi ve Genel Özellikleri 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1989 yılında 

düzenlenen tescil fişlerinde yağhane ve sabunhane yapılarının 1337 (1918) yılında 

Müdüroğlu adlı şahıs tarafından yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır (Şekil F.1, F.2, 

F.3, F.4). Yağhane binasının giriş kapısının üzerindeki kitabede herhangi bir tarih 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılarla ilgili ‘Edremit Yöresi Yağhaneleri’ isimli 

kaynakta belirtilen, hicri 1283 tarihinde inşa edildiği bilgisi yanlış bir yorumlamadır. 

1950 yılında Ethem Tolun fabrikayı Müdüroğlu’ndan devralmış, tekrar üretime açtığı 

1955 yılına kadar fabrika kapalı kalmıştır. Ethem Tolun fabrikayı üretime açmadan 

önce yağhane yapısına ek bölümler inşa ettirmiştir. Sabunhane yapısının kuzeybatı 

köşesine bitişik olarak bahçe duvarı örülmüştür. Yapı grubunun bulunduğu alan 

doğuda Atatürk Caddesi, kuzeyde Değirmen Sokağı, güneyde ve batıdaki komşu 

parsellerden 4 m yüksekliğindeki kargir duvarlarla ayrılır. Atatürk Caddesi 
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üzerindeki ana giriş kapısından girildiğinde solda bekçi evi, alanın kuzey sınırında 

sabunhane yapısı, güneyinde ise yağhane yapısı ve ek mekanları yer alır (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 : Vaziyet planı. 

Sabunhane yapısına bitişik olarak sonradan inşa edilen işçi yatakhaneleri ve alanın 

batı sınırında yer alan depo yapıları 2009 yılından sonra yıkılmıştır. Doğu-batı 

doğrultusunda konumlanan dikdörtgen planlı yağhane ve sabunhane yapıları, 58 m 

uzaklıkta, birbirlerine paralel olacak şekilde konumlandırılmışlardır. 

4.3 Yağhane   

Yağhane binası zeytinyağı üretiminin yapıldığı dikdörtgen planlı, tek katlı kargir bir 

yapıdır (Şekil C.1, C.2). Taş- tuğla almaşık duvar örgüsüyle inşa edilen yapının 

ahşap kırma çatı örtüsünü, birbirlerine eşit uzaklıklarda konumlanan üç adet ahşap 

dikme taşımaktadır. Yapının doğu, güney ve batı duvarlarına bitişik olarak sonradan 

eklemlenen mekânlar nedeniyle, kapı ve pencere açıklıkları değiştirildiğinden özgün 

plan ve cephe özelliklerinin gözlemlenebilmesi mümkün değildir. 



 

21 

 

4.3.1 Plan özellikleri 

Yağhane yapısının ana mekânı (Z01) doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış 

12.69 x 26.64 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıdır. 1918 yılında kurulan 

fabrika 1950 yılında mülkiyet değiştirmiş, 1955 yılında tekrar üretime başlayana 

kadar ütetim kapasitesini arttırmak amacıyla birtakım değişiklikler yapılmıştır. 245 

m2 taban alanına sahip olan yağhanenin doğu, güney ve batı duvarlarına ek yapılar 

inşa edilmiştir. Doğu duvarına Z02 polima mekanı, güney duvarına Z03 tamirhane ve 

Z04 işçi yatakhanesi, batı duvarına Z05, Z06, Z07 zeytinlerin değirmenlere 

döküldüğü alanlar ile bunların üzerindeki su deposu ve kazan dairesi ve Z08 kantar 

odası eklenmiştir (Şekil 4.2). Yağhane binasında üretim 2002 yılına kadar devam 

etmiş, üretime son verildikten sonra üretim aletleri sökülerek satılmıştır. Yapı 

içerisinde taş değirmenlerin ve baskı makinalarının yerleştirildiği platformlar ile 

ahşap ofis bölümü günümüzde mevcuttur.  

 

Şekil 4.2 : Yağhane zemin kat planı. 

Fabrikaya çuvallarla getirilen zeytinler, Atatürk Caddesi üzerindeki çift kanatlı demir 

kapıdan içeri alındıktan sonra bahçedeki dairesel dökeklere getirilerek sahiplerine 

göre numaralandırılırdı. Zeytinlerin dökeklerde depolanmasının en önemli sebebi 

çuvaldan tasarruf etmeyi sağlamaktı. Her dökekte 80-100 çuval zeytin depolanır, 

böylece zeytinler sıkılmayı beklerken çuvallar tekrar kullanılabilirdi. 
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Numaralandırılan zeytinler kantar odası Z08 e götürülüp tartıldıktan sonra  +1.66 

kotunda bulunan zeytinin değirmenlere döküldüğü Z05, Z06, Z07 mekânlarına 

aktarılırdı. Buradan Z01 mekanındaki değirmenlere dökülen zeytin, ezilmesi 

tamamlandıktan sonra kare şeklindeki kıl torbalara alındıktan sonra Z01 mekanının 

güney duvarına bitişik olarak konumlandırılmış 90 cm yükseklikteki platform 

üzerine yerleştirilmiş hidrolik preslere yerleştirilirdi. Her sıkım için 60-70 torba 

zeytin hamuru üst üste gelecek şekilde yerleştirildikten sonra buhar gücüyle yukarı 

çıkan pistonla birlikte torbalar sıkışarak yağın çıkması sağlanırdı. Baskıdan alınan 

zeytinyağı Z02 mekânında bulunan ‘polima’ denilen dinlendirme havuzlarına 

hortumlar ile aktarılıp bir süre dinlendirilirdi. Böylece zeytinyağı yüzeyde toplanıp, 

karasuyunun dibe çökmesi sağlanırdı. Yüzeyde toplanan zeytinyağı özel yağ 

kepçeleriyle toplanarak depolanacağı toprak küplere alınıp depoya götürülürdü 

(Tolun,2013). Zeytinyağının uygun sıcaklık ve ışıkta depolanmasını sağlamak 

amacıyla yağ deposu olarak inşa edilen üç adet yapı günümüze kadar ulaşmamıştır.  

Yapının ana girişi kuzey cephesinde bulunan 1.72 x 2.79 m ölçülerindeki özgün 

ahşap kapıdan sağlanır (Şekil D.1). Bu giriş kapısı zeytinlerini fabrikada sıktırmak 

isteyen müşteriler ve fabrika sahibi tarafından kullanılırdı. Fabrikada çalışan işçiler 

batı duvarında dışarıdan basık kemerli bir açıklık olduğu anlaşılan kapıdan girerlerdi. 

Bu kapı fabrikada üretim sona erdikten sonra delikli tuğla ile örülerek kapatılmıştır 

(Tolun, 2013) (Şekil D.2). Kuzey duvarının simetri ekseninde altı adet pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Yerden yaklaşık 98 cm yükseklikte konumlandırılmış bu 

pencereler 1.17 x 2.40 cm ölçülerindedir. Doğu duvarında aynı özelliklerde iki adet 

pencere ve 1.18 x 3.20 m ölçülerinde bir adet ahşap kapı bulunmaktadır. Güney 

duvarında da iki adet pencere ve 1.00 x 3.26 m ölçülerinde bir kapı vardır. Batı 

duvarı sağır duvardır. 7.60 m yüksekliğindeki mekân, iki yönlü makaslı asma çatı 

konstrüksiyonuna sahip, kırma çatı ile örtülüdür (Şekil D.3). Çatıyı 80 x 80 cm 

ölçülerinde 72 cm yüksekliğindeki kaidelere oturan 22 x 24, 19 x 21, 19 x 26 cm 

kesitli üç adet ahşap dikme taşımaktadır. Dikmeler arası mesafe ortalama 5 m dir. 

Batı duvarının güney köşesine bitişik konumlandırılmış, 2.71 x 8.22 m ölçülerinde 

98 cm yüksekliğindeki platformda daha önce zeytin değirmenleri yer aldığı, güney 

duvarına bitişik konumlandırılan 11.05 x 2.14 m ölçülerinde 90 cm yüksekliğindeki 

beton platformun üzerinde ise zeytinlerin sıkıldığı hidrolik preslerin bulunduğu 

bilinmektedir. Hijyen koşullarını sağlamak için preslerin arkasındaki duvar 5.60 
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kotuna kadar 15 x 15 cm boyutlarında fayanslarla kaplanmıştır (Şekil D.4). 

Fabrikada üretim durduktan sonra değirmenler ve baskı makineleri satılmıştır.  

Kargir yapım tekniğiyle inşa edilen yağhane binasının duvarlarında taş ve tuğla 

almaşık duvar örgüsü görülmektedir. Zemin malzemesi özgün olmayıp paledyendir, 

duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Duvar kalınlığı ortalama 60 cm dir. Ana giriş kapısından 

girildiğinde sol tarafta mal sahibi ve muhasebecinin kullanımında olan ahşap ofis 

bölümü vardır. 1.84 x 3.11 m ölçülerindeki, iki katlı olan bu bölümün üst katına 

ahşap bir merdivenle ulaşılır  (Şekil D.5). 

Z01 mekânının doğu duvarındaki kapıdan yapıya daha sonradan eklemlenen Z02 

mekânına geçiş yapılır (Şekil D.6, D.7). Kuzey güney doğrultusunda inşa edilen 94.6 

m2 büyüklüğündeki Z02 mekanı 8.35 x 13.37 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir 

bölümdür. Zeytinlerin dinlendirilip karasuyundan ayrıldığı polima havuzlarının yer 

aldığı bu mekân, üretim durduktan sonra havuzlar kaldırılıp depo olarak 

kullanılmıştır. Zemin malzemesi şap olan mekânın duvarları hijyenik koşulları 

sağlamak amacıyla 1.92 m yüksekliğine kadar 15 x 18 cm boyutlarında fayansla 

kaplanmıştır. Mekânın tavanı ahşap kaplama ve yüksekliği 3.86 m dir. Moloz taş ve 

tuğla almaşık duvar örgüsüyle kargir olarak inşa edilen mekânın duvar kalınlığı 40 

cm dir. Mekânın doğu duvarı parsel sınırında yer alır ve sağır duvardır. Güneyde 

1.93 kotunda ve 1. 20 x 2.35 m boyutunda bir pencere, kuzeyde ise üç adet aynı 

özelliklerde pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil D.8, D.9). Batı duvarındaki demir 

kapı bahçeden girişi sağlamaktadır (Şekil D.10). Kuzey duvarına bitişik şekilde inşa 

edilen depo yapısı nedeniyle bu duvardaki pencereler dıştan delikli tuğla ile örülerek 

kapatılmıştır, ancak pencere doğramaları yerindedir.  

Z01 mekânının güney duvarına batı yönünde eklenen 7.54 x 9.19 m ölçülerindeki 

yapı ikiye bölünmüştür. Tuğladan inşa edilen yapının duvar kalınlığı 50 cm dir. Z01 

mekânının güney duvarındaki özgün olmayan ahşap kapıdan Z03 mekânına geçiş 

yapılır (Şekil D.11). Z03 mekânı fabrikadaki üretim aletlerinin bakım ve onarımının 

yapıldığı yerdir. 30 m
2
 büyüklüğünde 3.74 x 7.92 m ölçülerindeki tamirhanenin 

zemini karo mozaikle kaplıdır (Şekil D.12). Sıvalı ve boyalı olan duvarlar da 1.20 m 

yüksekliğine kadar aynı karo mozaiklerle kaplanmıştır. Doğu duvarında 1.25 m 

yüksekliğinde 1.03 x 2.30 m ölçülerinde iki adet ahşap giyotin pencere vardır (Şekil 

D.13). Z03 mekânının kuzey duvarı Z01 mekânının güney duvarı olmaktadır. Bu 

duvarda bulunan nişin, duvarda bulunan pencerelerle aynı ölçü ve özelliklerde olması 
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nedeniyle pencerenin kapatılarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Aynı duvarda 

kapının solunda, zemin kotunda bulunan niş ise yağhane ile kazanın bağlantısını 

sağlayan açıklığın kapatılmasıyla oluşturulmuştur (Şekil D.14). Z03 mekânı ile Z04 

mekânını ayıran duvarda da 1.25 m yüksekliğinde, 2 m aralıklarla yerleştirilmiş 1.10 

x 2.30 m ölçülerinde üç adet ahşap pencere yer almaktadır. Z03 mekânının batı 

duvarındaki 0.95 x 3.28 m ölçülerindeki ahşap kapı dış mekana açılır. Z04 mekânının 

giriş kapısı Z03 mekânının kapısıyla aynı özelliklerdedir. Z04 mekânı işçi 

yatakhanesi olarak kullanılmıştır. Zemin malzemesi şap olan 5.22 m yüksekliğindeki 

mekânın ısınmasını kolaylaştırmak için 3.54 kotunda ahşap bir tavan kaplaması 

yerleştirilmiştir (Şekil D.15).  Batı duvarında, kapının yanında 2.01 kotunda 1.08 x 

2.25 m ölçülerinde ahşap giyotin bir pencere vardır. Doğu duvarında da aynı 

özelliklerde bir pencere bulunmaktadır. Z03 ve Z04 mekânlarının tavan kaplaması 

olmadığından kırma çatı konstrüksiyonu gözlemlenebilmektedir.  

Yağhane binasının kazanı güneybatı köşesinde konumlandırılmıştır ve günümüzde 

yıkılmış durumdadır (Şekil D.16). Kazana bitişik durumda olan tuğladan inşa edilmiş 

bacanın yüksekliği kaidesiyle birlikte yaklaşık 16.25 m dir. 2.70 x 2.70 m ölçülerinde 

kare planlı kaide üzerine oturan bacanın kesiti yükseldikçe daralır (Şekil D.17). 

Z05, Z06 ve Z07 mekânlarına erişim sadece batı cephesinden yapılabilmektedir. 

Zeytinlerin değirmenlere döküldüğü bu odalar 1.66 kotunda yer alırlar. Baca ve 

kazana bitişik olarak inşa edilen Z05 mekânı 2.79 x 3.14 ölçülerinde olup taban alanı 

8.80 m2 dir.  Z05 mekânının bitişiğindeki Z06 mekânı 7.46 m2 taban alanına sahip 

olup, 2.36 x 3.16 m boyutlarındadır. Yağhane binasının batı duvarındaki zeytin 

dökülen açıklıklar üretim durduktan sonra kapatılmıştır. Yanında bulunan Z07 

mekânının ölçüleri 2.09 x 3.20 m olup taban alanı 6.82 m dir. Çift kanatlı ahşap 

kapıdan giriş yapılan mekânların 1.65 x 2.03 m ölçülerindeki kapılarının bir kanadı 

sabittir. Geleneksel tuğla duvar örgüsü ile inşa edilen mekânların tavan yüksekliği 

2.63 m olup zemini şaptır.  Bu mekânların üzerindeki betonarme döşemenin üzerinde 

bulunan 4.28 kotundaki su deposu ve kazan dairesine taşınabilir bir merdiven ile 

ulaşılır.  

Yağhane binasının batı duvarının kuzey köşesine eklenen kantar odası 8.4 m2 taban 

alanına sahip olup, 1.90 x 4.30 m ölçülerindedir. Tavan yüksekliği 4.22 m olan 

mekânın zemin bitişi şap ile yapılmıştır. Geleneksel tuğla kargir olarak inşa edilen 

yapının duvar kalınlığı 20 cm olup, yüzeyleri sıvalı ve boyalıdır. Odanın kuzey 
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duvarındaki kapısından içeri alınan zeytinler tartı işleminden sonra güney 

duvarındaki kapısından değirmenlere dökülmek üzere dışarıya çıkarılır. Kuzey 

duvarındaki kapının batısında 1.90 kotunda ve 1.59 x 1.11 m ölçülerinde bir adet 

ahşap pencere vardır. Batı duvarında 1.66 kotundaki 1.25 x 0.97 m ölçülerinde bir 

pencere açıklığı yer alır. 

4.3.2 Cephe özellikleri 

Yağhane binasına sonradan eklenen bölümler nedeniyle yapının güney ve kuzey 

cepheleri gözlemlenebilirken, batı cephesinde ek bölümler cephenin tamamını 

kapatmıştır. Doğu cephesine eklenen polima odası komşu parsele sınır olacak şekilde 

inşa edildiğinden bu cepheyi gözlemlemek mümkün olmamıştır.  

4.3.2.1 Kuzey cephesi 

 

Şekil 4.3 : Yağhane kuzey cephesi. 

Yapının ana girişinin bulunduğu cephe kuzey cephesidir (Şekil 4.3, D.18) Cephenin 

orta aksında yer alan kapının her iki yanında üçer adet olmak üzere toplam altı adet 

pencere yer alır. Kesme taş söveli, kemerli çift kanatlı ahşap giriş kapısının üstünde 

aydınlık penceresi vardır (Şekil D.19). 3.74 kotunda 22 cm yüksekliğindeki lento çift 

kanatlı özgün ahşap kapı ile aydınlık penceresini birbirinden ayırır. Kapının iki 

yanında bulunan ve lentoya kadar devam eden 18 cm genişliğindeki kare kesitli söve 

zeminde 39 cm, lento altında ise 29 cm’ lik profil ile biter. 1.66 x 0.74 m 

ölçülerindeki kemerli ahşap aydınlık penceresinin demir korkuluğunun özgün olduğu 
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düşünülmektedir. Kemerin ve sövenin kilit taşında birbiriyle aynı dairesel motifler 

bulunmaktadır.  

Yatayda üç pencere sırasının ilk sırası orta eksene göre simetrik, basık kemerli, taş 

söveli ve 1.17 x 2.24 m ölçülerinde altı adet pencereden oluşmaktadır. Kapının sol 

tarafındaki üç pencerede taş sövenin bitişinden 25 cm yukarıda 10 cm yüksekliğinde 

birer korniş bulunur. Ana giriş kapısının solundaki pencerenin demir parmaklığı 

mevcuttur (Şekil D.20). Yağhane binasının ana mekânının (Z01) sağ köşesindeki 

bitiş zeminden silmeye kadar sarı renkli kireç taşı ile yapılmıştır. Yağhane binasının 

sağına bitişik olarak inşa edilen kantar odasının giriş kapısı da bu cephede 

bulunmaktadır. Kantar odasının arkasında daha yüksek olan su deposu ve baca 

görülmektedir (Şekil D.21). Pencerelerin 90 cm üzerinde 45 cm aralıkla iki sıra yatay 

ve dikey tuğladan yapılmış iki sıra silme bütün cephelerde devam etmektedir. Bu iki 

silme arasında 45 cm çapında tuğla söveli dört adet dairesel havalandırma penceresi 

bulunmaktadır. Ana giriş kapısının üzerindeki dikdörtgen kitabe de bu silmelerin 

arasına yerleştirilmiştir (Şekil D.22). Saçak silmesinin üzerindeki üçgen alınlığın 

içinde 63 x 105 cm ölçülerinde kemerli, tuğla söveli iki adet ahşap pencere ve iki 

adet damla şeklinde tuğladan yapılmış süsleme yer alır (Şekil D.23).  

4.3.2.2 Batı cephesi 

 

Şekil 4.4 : Yağhane batı cephesi. 
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Yapının batı cephesi en çok değişime uğrayan cephedir. Yapının inşasından sonraki 

yıllarda eklenen mekânlar nedeniyle cephenin özgün elemanlarını görmek mümkün 

değildir. Batı cephesinin en solunda kantar odası bulunur. Kantar odasından 167 cm 

uzaklıkta 1.66 kotunda yer alan Z05, Z06, Z07 mekânlarının üzerlerinde su deposu 

ve kazan dairesi bulunmaktadır (Şekil C.3). Sonradan eklenen bu mekânların çatıları 

Marsilya kiremidiyle kaplıdır (Şekil D.24, D.25). Zeytin dökülen mekânlar ile kantar 

odası arasındaki basık kemerli açıklık, delikli tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Bu 

açıklık üretim devam ederken işçilerin yağhane binasına giriş yaptığı kapının 

açıklığıdır. Z05 mekânının sağında, fabrikanın 16.25 m yüksekliğindeki bacası 

bulunmaktadır. 2.43 m yüksekliğindeki kaidenin üzerinde yükselen bacanın alt 

bölümünde 120 cm yüksekliğinde kareden dairesel kesite geçişi sağlayan motifli bir 

süsleme yer alır (Şekil D.26). Bacanın sağ tarafında ise yağhanenin güney duvarına 

eklemlenen Z03 ve Z04 mekânları görülmektedir. Mekânlara 90 x 328 cm 

ölçülerindeki iki adet ahşap kapıdan girilmektedir. Z04 mekânının kapısının sağında 

110 x 225 cm boyutlarında ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Bu kapı ve 

pencerenin üzerinde, 3. 64 kotunda 22 x 22 cm lik karelere bölünmüş 2.50 x 1.40 m 

ölçülerinde demir bir pencere vardır. Bu pencerenin solunda bulunan 1.10 x 1.40 m 

boyutlarındaki açıklık tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Z03 ve Z04 mekânlarını 

barındıran ek kütle kırma çatı ile örtülü olup alaturka kiremit ile kaplıdır (Şekil 

D.27). 

4.3.2.3 Güney cephesi 

 

Şekil 4.5 : Yağhane güney cephesi. 
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Yağhane binasının güney cephesi fabrika kompleksinin bulunduğu parseli sınırlayan 

güney duvarına bakmaktadır. Güney cephesi boyanmamış olması sebebiyle yapının 

özgün duvar dokusunun gözlemlenebildiği tek cephe olma özelliğini taşımaktadır. 

Taş tuğla almaşık duvar örgüsüyle inşa edilen yapının beden duvarlarında, zeminde 

kaba yonu taş ile başlayan duvar örgüsü, üç sıra tuğla ve yaklaşık 40 cm 

yüksekliğinde kaba yonu taş örgüsü olarak tekrar eder. Kaba yonu taş örgüsü pencere 

sövesinin üst kotuyla aynı yükseklikte sonlanır. Bu kottan itibaren yapının saçağına 

kadar tuğla duvar örgüsü devam eder 5.61 kotunda ve 6.24 kotunda yatay ve dikey 

tuğlalardan yapılan silmeler yer alır. 6.24 kotunun üzerinde ise yarım daire kesitli 

tuğla ile yapılmış 45 cm yüksekliğindeki saçak silmesi yer alır.  Tuğladan yapılmış 

dairesel havalandırma pencereleri de bu silmelerin arasında yer almaktadır.  

Ana mekânın (Z01) güney duvarındaki üç adet pencere açıklığının en solda olanı 

tuğla ile örülerek kapatılmıştır, ancak sövesi mevcuttur. Mekânın içerisinde bu duvar 

fayans ile kaplandığından pencere izini iç mekânda gözlemleyebilmek mümkün 

değildir. Bu pencere ile güney cephesine eklenen kütlenin arasında prina atıklarının 

dışarıya verilmesini sağlayan kapı kapatılıp çimentolu sıva ile sıvanmıştır (Şekil 

D.28).  Ortadaki pencerenin sövesi yerinde olmayıp, sövenin söküldüğü kısım tuğla 

ile örülmüştür (Şekil D.29). Sağdan birinci ve ikinci pencerede demir parmaklık 

bulunurken, ahşap giyotin doğramalar özgün değildir. Z01 mekânının sağ köşesi de, 

kuzey cephesiyle aynı şekilde sarı renkli kireç taşı ile kaplanmıştır (Şekil D.30). Z02 

mekânının güney duvarındaki ahşap pencere de bu cepheden görülmektedir. Z01 

mekânına güney duvarından eklenen kütlenin güney yönündeki duvarı tuğla ile 

örülmüştür. Cephenin solunda yağhanenin yıkılmış durumdaki kazanı ve ona bitişik 

olarak konumlanan bacası yer almaktadır. 

4.3.2.4 Doğu cephesi 

Yağhane binasının doğu cephesinde bulunan polima odası, komşu parseldeki yapıya 

bitişik olarak inşa edildiğinden bu cephe sağır duvardır.  

4.3.3 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri 

4.3.3.1 Mekânsal bozulmalar 

Yağhane binasının ana mekânı etrafına eklemlenen yapılar, yapının özgün 

karakterine zarar vermektedir. Doğu duvarına eklenen Z02 mekânına geçişi 
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sağlamak için bu duvardaki pencerelerden biri kapı haline getirilmiştir. Güney 

duvarına eklenen yapıyla birlikte bu duvardaki üç adet pencere kapatılmış, yeni bir 

kapı boşluğu açılmıştır. Güney duvarına bitişik konumlanan platformun arkası 

seramik fayanslarla kaplı olduğundan bu duvarda doğudaki iki adet pencere 

görülmektedir. Z03 mekânına geçilen kapının sağında pencerelerin bitişiyle aynı 

kottaki kemer izi burada bir pencere olduğunu göstermektedir. Batı duvarına eklenen 

yapılar nedeniyle bu duvardaki izler gözlemlenememiştir. Zeytinlerin değirmenlere 

döküldüğü açıklıklar bugün gözlemlenemese de, yapının özgün halinde bu 

açıklıkların pencere olduğu düşünülmektedir.  

4.3.3.2 Malzeme bozulmaları 

Yağhane binası taş-tuğla almaşık duvar örgüsüyle inşa edilmiş ahşap çatı 

konstrüksiyonuna sahip bir yapıdır.  

Yapıdaki malzeme bozulmaları büyük ölçüde çatıda oluşan çökmelerle birlikte 

yağmur suyunun yapıya doğrudan girmesi sonucu oluşan nem sorunundan 

kaynaklanmaktadır. Çatıda çökme olan bölgelerde yağmur suyunun duvarla temas 

ettiği iç mekan duvarlarında yosunlanmalar oluşmuştur (Şekil D.31). Kuzey 

cephesinde zemine yakın yerlerde, pencere denizliklerinin altındaki sövelerde ve 

yağmur iniş borularının hasar gördüğü alanlarda yosunlanmalar gözlenmiştir (Şekil 

D.32). 

Nem sorunu nedeniyle çatı konstüksiyonunun dikme, gergi, göğüsleme gibi ahşap 

elemanlarında çürümeler ve eğilmeler görülmektedir. Değirmenleri taşıyan ahşap 

dikmeler çatının çöken kısmına denk geldiğinden ahşaplar çürümeye başlamıştır.  

Yağhane binasının cephelerindeki kireçtaşından yapılan pencere sövelerinde yer yer 

parça kopmaları ve oyuklanmalar oluşmuştur (Şekil D.33). 

Pencerelerin demir parmaklıklarında ve yapının beden duvarları arasındaki metal  

gergilerde korozyon gözlenmiştir.  

4.3.3.3 Strüktürel bozulmalar 

Yağhane binasının beden duvarlarında herhangi bir strüktürel bozulma 

bulunmamaktadır. Çatı konstrüksiyonunun kuzeyinde ve batısında yer yer çökmeler 

gözlenmiştir. 
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4.3.3.4 Üretim kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan müdahaleler 

Yağhane binasındaki bozulmaların en temel nedeni yapıya sonradan eklemlenen 

mekânlardır. Bu mekânlarla birlikte yapının ana plan şeması bozulmuş, cephe 

özellikleri değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler yapının özgün karakterinin 

anlaşılmasını engellemektedir. Kuzey cephesi ve iç duvarları boyanarak özgün duvar 

dokusu kapatılmıştır. Mekânsal değişikliklerle birlikte kapı-pencere açıklıkları farklı 

hale getirilmiştir. Doğu ve güney cephelerine eklemlenen mekânlarla birlikte pencere 

söveleri kaldırılmış, pencerelerden bazıları kapatılmıştır. Zemin paledyen ile 

kaplanıp özgün malzemesi değiştirilmiştir. Eklenen mekânlara geçiş sağlamak 

amacıyla kapı boşlukları açılmıştır. Üretim sona erdikten sonra üretim aletlerinin 

yapıdan çıkarılırken yapıya verdiği zarar ve depo olarak kullanılması yapının 

yıpranmasını hızlandırmıştır.    

4.4 Sabunhane 

Sabunhane binası alanın kuzey sınırında, Değirmen Sokak’ a cephesi olacak şekilde 

konumlanmıştır (Şekil C.4, C.5). Yapının girişi fabrika kompleksinin bahçesinden, 

yapının güneyindendir.  Sabun üretimi 1983 yılına kadar devam etmiştir.  

4.4.1 Plan özellikleri 

 

Şekil 4.6 : Sabunhane zemin kat planı. 
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Sabunhane yapısı 19.92 x 11.12 m ölçülerinde, dikdörtgen planlı, iki katlı ve kârgir 

bir binadır. Taş tuğla almaşık duvar örgüsüyle inşa edilmiş olan yapının taban alanı 

185.6 m2, duvar kalınlığı 75 cm’dir (Şekil 4.6). Sabunhane binasının giriş katı sabun 

malzemesinin hazırlandığı ve depolandığı, birinci kat ise dökülüp kurumaya 

bırakıldığı yer olarak kullanılır. 

Doğu – batı doğrultusunda konumlandırılmış olan yapıya giriş güney duvarının orta 

eksenindeki iki kanatlı ahşap kapıdan yapılır (Şekil D.34). Zemin katta ocak, kostik 

deposu, kazan ve üst kata erişimi sağlayan merdiven bulunur. Tavan yüksekliği 3.90 

m olan mekanın zemini şaptır. Ahşap döşemeyi taşıyan 17 x 18 cm ölçülerinde, 

birbirlerinden 5.65 m uzaklıkta iki adet I profil demir dikme bulunmaktadır.   

Zemin katta 1.90 x 1.03 m ölçülerinde, taş söveli birbirleriyle aynı özellikleri taşıyan 

sekiz adet pencere bulunur. Bunlardan ikisi güney duvarında, ikisi batı duvarında, 

diğer dördü ise kuzey duvarında yer alır. Kuzey duvarının orta aksında 1.03 x 1.28 m 

ölçülerinde ahşap bir pencere daha vardır. Boyutsal ve yapım tekniği olarak 

diğerlerinden farklı olan bu pencerenin sonradan açıldığı düşünülmektedir. Batı 

duvarındaki pencereler ve kuzey duvarının doğusundaki pencere güvenlik nedeniyle 

briket ve tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Bu pencereler iç mekânda niş olarak 

algılanmaktadır (Şekil D.35). 

Doğu duvarında açıklık bulunmamaktadır. Bunun nedeni sabunhanenin ocağının 

güney ve doğu duvarlarının kesiştiği köşede yer almasıdır. Sabun üretiminde 

kullanılacak zeytinyağı varillerle sabunhane önüne getirilerek dışarıdan motopomp 

adı verilen aracın hortumuyla birinci katın penceresinden kazana aktarılır. Üretimde 

kullanılacak kostik ise ocağın yanında bulunan kostik deposundan pompayla kazana 

verilir. Kazanın içindeki karıştırıcıyla sabun homojen hale getirilir. 3.40 x 2.80 m 

boyutlarındaki ocak günümüzde yıkılmış durumdadır (Şekil D.36).  Kostik deposu ve 

kazan, üretim sona erdikten sonra satılmıştır. Kazanın yer aldığı alanın çapı 170 cm 

dir. Sabunhanenin bacası da bu köşede bulunmaktadır. Bacanın gövdesi yükseldikçe 

daralır.  

Yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan 24 basamaklı, L planlı ahşap merdiven ile üst 

kata ulaşılır (Şekil D.37). Merdivenin 11. basamaktan sonra 159 x 143 cm 

boyutlarında bir ara sahanlığı bulunmaktadır. Sahanlıkta bulunan ahşap kapı, sabun 

döküldüğü zamanlarda emniyeti sağlamak için yapılmıştır. Sabun döküldükten sonra 

bir gece kurumaya bırakılır ve bu kapı kilitlenir. 
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Sabunhanenin 4.00 kotunda bulunan birinci katı 4.22 m yüksekliğindedir (Şekil 

D.38, D.39, D.40). Tavan kaplaması ahşap olup, bacanın yükseldiği alanda sekizgen 

şeklinde havalandırma deliği yer almaktadır (Şekil D.41). 

 

Şekil 4.7 : Sabunhane birinci kat planı. 

Sabunhanenin birinci katı sabun üretiminin tamamlandığı son alandır. Ahşap 

zeminde duvarlardan 50’şer cm uzaklıktaki alan 6 cm yüksekliğindeki çıtalarla 100 

cm aralıklarla bölünmüştür (Şekil D.42). Bölünen bu alanlara sabun tavlası denir. 

Sabunun pişmesi tamamlandıktan sonra kepçelerle taşıma sepetlerine aktarılan 

sabun, tezgâhlara döküldükten sonra düzleme tahtasıyla düzeltilip kurumaya 

bırakılır. Sabunlar kuruduktan sonra iple işaretlenir, kesme bıçağı ile kesilir ve 

mühürlenir. Kesme bıçağının ahşap döşemeye takılmaması için, zemindeki ahşap 

kaplama çapraz biçimde döşenmiştir. Güneydoğu köşesinde bulunan kazanın 

sökülmesinden sonra burada oluşan boşluk, döşemenin sarkmasına neden olmuştur.  

Sabun döküldükten sonra mekândaki pencereler karşılıklı olarak açık bırakılıp, 

sabunun kuruması sağlanır. Sabunhanenin birinci katında 100 x 270 cm boyutlarında, 

basık kemerli 23 adet ahşap pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden beş tanesi batı 

duvarında, yedi tanesi güney duvarında, üç tanesi doğu duvarında, sekiz tanesi kuzey 

duvarında yer alır. Ayrıca kuzey duvarının orta ekseninde 145 x 293 cm ölçülerinde 

ahşap bir kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan sabunhanenin 340 x 140 cm ölçülerindeki 
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betonarme balkonuna çıkılmaktadır. 130 cm yüksekliğindeki demir korkuluk balkonu 

çevrelemektedir. Güney ve doğu duvarlarında kazanın üstüne gelecek şekilde 98 x 64 

cm ölçülerinde basık kemerli, iki adet ahşap pencere bulunur. Doğu duvarındaki 

pencerenin altında 67 x 70 cm ölçülerinde ahşap kapaklı bir dolap ve hemen 

kuzeyinde 131 x 133 cm ölçülerinde cam kapaklı ahşap bir dolap bulunmaktadır 

(Şekil D.43). Güney duvarındaki pencerenin batısında ise 85 x 102 cm boyutlarında 

ahşap kapaklı bir dolap daha vardır.  

4.4.2 Cephe özellikleri 

Sabunhane binası, bahçe içinde müstakil bir konumda olup, dört cephesi serbest 

olarak görülebilmektedir. 

4.4.2.1 Güney cephesi 

 

Şekil 4.8 : Sabunhane güney cephesi. 

Yapının çift kanatlı, özgün ahşap giriş kapısı güney cephesinin orta ekseninde 

konumlanmıştır (Şekil D.44, C.6, C.7, C.8). Kapının üzerinde 2.54 kotunda 15 cm 

kalınlığında taş bir lento ve onun üzerinde de dikey ve yatayda bölmelere ayrılmış 

yarım daire şeklinde bir aydınlık penceresi bulunmaktadır (Şekil 4.8). Kapının iki 

tarafında, lentoya kadar yükselen 15 cm genişliğinde kare kesitli taş söve zeminde ve 

lentoyla birleştiği yerde profilli bir bitiş yapar. Kapının sol tarafında birbirine eşit 

uzaklıklarda 1.90 x 1.03 m ölçülerinde, basık kemerli iki adet ahşap pencere yer 

almaktadır. Pencerelerin 20 cm genişliğindeki taş sövelerinin kilit taşında süsleme 

bulunmaktadır (Şekil D.45). Zemin kat ile birinci kat arasında 4.05 kotunda beş sıra 

tuğladan yapılmış kademeli bir kat silmesi vardır. Birinci kattaki pencereler bu 
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silmeden hemen sonra başlar. Birinci katta 100 x 270 cm ölçülerinde yedi adet 

pencereden soldan üçüncüsü dışında hepsinde özgün olduğu düşünülen demir 

parmaklıklar bulunmaktadır (Şekil D.46). Pencerelerin etrafındaki 13 cm 

kalınlığındaki tuğla söve, kemerin üzerinde dört sıra tuğla silme ile birleşmektedir. 

Yapıdaki ahşap pencereler özgün olmayıp, özgün detaylarına uygun olarak 

yenilenmiştir. Cephenin sağ tarafında baca hizasında 5.92 kotunda 102 cm 

genişliğinde 85 cm yüksekliğinde basık kemerli ahşap bir pencere bulunmaktadır. İç 

mekânda kazanın üzerine denk gelen bu pencere diğer pencerelerle aynı söve 

özelliklerini taşımakta ve söveler aynı kotta sonlanmaktadır. Pencerelerin üzerinde 

7.82 kotunda yatay ve dikey üç sıra tuğladan yapılmış silme, 8.82 kotunda ise yedi 

sıra tuğladan yapılmış kat silmesi ile yapının saçağı oluşturulmuştur. Saçak 

kotundaki çinko yağmur oluğu ile yağmur suyu tahliye edilir. Yapının geleneksel 

tuğladan örülmüş bacası güney cephesinin en sağında bulunur ve bir kısmı yıkılmış 

haliyle en yüksek noktası yaklaşık 11.91 kotundadır (Şekil D.47). Sabunhane 

binasının çatısı Marsilya kiremidi ile kaplıdır.  

4.4.2.2 Batı cephesi 

Yapının tuğla duvar örgüsünün en iyi şekilde görülebildiği cephedir (Şekil 4.9).   

Zeminde 0.00 kotunda 15 cm yüksekliğinde taş bir silme bulunmaktadır. Silmenin 30 

cm üzerinde yaklaşık 20 cm yüksekliğindeki taş-tuğla duvar dokusu görülmektedir 

(Şekil D.48, D.49, C.9).  

 

Şekil 4.9 : Sabunhane batı cephesi. 
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Tuğla duvar örgüsü üzerindeki boya yer yer silinmiş durumdadır. Bu cephenin sol 

tarafında 2.74 kotunda sonlanan bahçe duvarı yapıyla sokak sınırını oluşturur. 

Cephenin sağ tarafında 2.69 kotuna kadar kesme taş ile örülmüş 60 cm genişliğinde 

bir duvar vardır. Bu duvarın yapının beden duvarıyla olan birleşim yerinde de kesme 

taş kaplama bir bitiş yapılmıştır. Yapının 1985 ve 1997 tarihli fotoğraflarında burada 

bir bahçe kapısı olduğu görülmektedir. Batı cephesinin zemin katında eksen 

simetriğine göre yerleştirilmiş iki adet taş pencere sövesi diğer cephelerdeki pencere 

söveleriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Pencereler 1975 yılında hırsızlık nedeniyle 

briketle örülerek kapatılmıştır. Kuzey ve güney duvarlarında devam ettiği düşünülen 

3.64 kotundaki gergiler bu cephede görülmektedir (Şekil D.50). Birinci kat 

döşemesini taşıyan I profil kiriş de cephenin eksen simetriğinde duvar yüzeyinde 

gözükmektedir. Birinci katta bulunan beş adet pencere güney cephesinde bulunan 

100 x 270 cm ölçülerindeki pencerelerle aynı özellikleri taşımaktadır. Bu 

pencerelerdeki demir parmaklıkların özgün olabileceği düşünülmektedir. Zemin kat 

ile birinci katı ayıran beş sıra tuğladan yapılan silme 3.75 kotunda başlar. 7.80 

kotunda üç sıra yatay ve dikey tuğladan silme, 8.82 kotunda ise yedi sıra tuğladan 

saçak silmesi oluşturulmuştur. Saçak kotundan sonra beşik çatının yarattığı üçgen 

düzlem içinde yatay ve dikey tuğlalardan yapılan silme ve tuğla sıraları devam eder. 

Zeytinyağı damlasını simgeleyen tuğladan yapılan süslemeler burada da eksen 

simetriğine göre konumlandırılmıştır (Şekil D.51). 

4.4.2.3 Kuzey cephesi 

Yapının kuzey cephesi Değirmen Sokağı üzerindedir (Şekil 4.10). Fabrika 

kompleksini sınırlayan bahçe duvarları sabunhanenin beden duvarlarına bitişik 

olarak örülmüştür (Şekil D.52, D.53, C.10, C.11, C.12). Batı cephesinde de aynı 

kotta görülen 15 cm yüksekliğindeki zemin silmesi bu cephe boyunca da devam eder. 

Zemin katta 0.97 kotunda 1.90 x 1.03 m ölçülerinde, basık kemerli taş söveli dört 

adet ahşap pencere yer almaktadır (Şekil D.54). Orta eksende 1.33 kotunda 1.03 x 

1.28 m ölçülerinde ahşap bir pencere daha vardır (Şekil D.55). Bu pencerenin 

önceleri kapı olduğu söylenmektedir, ancak bunu doğrulayan herhangi bir belgeye 

ulaşılamamıştır. Soldaki pencere güvenlik nedeniyle tuğla ile örülerek kapatılmıştır, 

diğer pencereler demir parmaklıklıdır (Şekil D.56). Cephenin sağ ve sol köşelerinde, 

birinci kat silmesine kadar kesme taş kaplama ile bitiş yapılmıştır. 
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Şekil 4.10 : Sabunhane kuzey cephesi. 

Kuzey cephesi zemin kattaki pencerelerin yarı yüksekliğine kadar çimentolu sıvayla 

kaplanmıştır. Tuğla duvar örgüsünün üzeri boyalıdır. Birinci kat döşemesini taşıyan, 

2 m aralıklarla yerleştirilen dokuz adet demir kiriş cephede gözlemlenmektedir. 

Birinci katın orta ekseninde bulunan betonarme balkona tuğla söveli, kemerli iki 

kanatlı ahşap bir kapıdan çıkılmaktadır (Şekil D.57, C.13). Kapının iki tarafında 60 

cm aralıklarla yerleştirilmiş 100 x 270 cm ölçülerinde basık kemerli dörder adet 

ahşap pencere bulunmaktadır. Pencerelerin önünde demir parmaklıklar vardır. 7.80 

kotunda yatay ve dikey tuğla sırası ile bir silme ve 8.82 kotunda yedi sıra tuğladan 

saçak silmesi yapılmıştır. Saçak kotundaki çinko yağmur oluğu ile yağmur suyu 

tahliyesi yapılır. Saçak silmesinin hemen altında yaklaşık 3 m aralıklarla 

konumlandırılmış gergiler yer alır.  

4.4.2.4 Doğu cephesi 

Sabunhanenin doğu cephesinin zemin katı iç mekânda merdiven ve ocağın 

bulunması nedeniyle sağırdır (Şekil D.58). Yapıda taş duvar örgüsünün en yoğun 

görüldüğü kısım burasıdır (Şekil 4.11). Birinci kata kadar taş tuğla almaşık örgü 

devam eder. Pencerenin sağında yer alan hafifletme kemeri, iç mekânda dolap olarak 

kullanılan nişin üzerine denk gelir. Sağ köşeden 90 cm uzaklıkta 100 x 260 cm 

ölçülerinde basık kemerli üç adet ahşap pencere bulunur. 
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Şekil 4.11 : Sabunhane doğu cephesi. 

Doğu cephesine bitişik olarak sonradan inşa edilen işçi konutları nedeniyle 

pencerelerin başlangıç kotları diğer cephelerdekilerine göre 10-12 cm yükseltilmiştir. 

İşçi konutları yıkıldıktan sonra 4.06 kotundaki silmenin üzerinde oluşan hasarı 

kapatmak için çimentolu sıvayla onarım yapılmıştır. Kalkan duvarı batı cephesinin 

kalkan duvarıyla benzer özellikler taşır. Batı cephesindeki damlaların yerini bu 

cephede 50 cm çapında tuğla söveli dairesel pencereler alır. Cephenin solunda ocağın 

yukarısında tuğla baca yükselir.  

4.4.3 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri 

4.4.3.1 Malzeme bozulmaları 

Yapı yapım tekniği açısından yığma tuğla duvarlar ile ahşap döşemelerden 

oluşmaktadır. Bu nedenle malzeme bozulmaları en çok tuğlada ayrışma ve ahşap 

elemanlarda çürüme olarak gözlemlenmiştir.  

Sabunhane yapısının dış yüzeylerindeki tuğla duvar dokusunda yüzey kayıpları (> 5 

cm) mevcuttur (Şekil D.59). Zeminden gelen nemden dolayı oluşan bu bozulmalar iç 

mekânda da gözlenmektedir. Nem dolayısıyla iç mekânda sıva dökülmeleri 

gerçekleşmiş, tuğlada ayrışmalar olmuştur (Şekil D.61). En ufak bir temasla birlikte 

toz haline gelen tuğla özellikle zemine yakın yerlerde derin oyuklara neden olmuştur. 

Yapının cephesinde birinci kattaki yüzey kayıpları < 5 cm olarak tespit edilmiştir. 
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Yapının yatay ve dikey tuğlalardan oluşan kat silmelerinde yer yer malzeme 

kayıpları mevcuttur (Şekil D.60). 

Kireçtaşından yapılmış pencere sövelerinde oyuklanmalar, yüzey kayıpları ve kilit 

taşındaki profillerde parça kopmaları gözlenmiştir (Şekil D.62). 

Yapıdaki nem sorunu merdiven ve birinci kat döşemesi gibi ahşap elemanlarda 

çürümelere neden olmuştur. Ahşap merdiven, döşeme ve tavan kaplamasında yer yer 

sarkmalar meydana gelmiştir. Birinci katın güneybatı köşesindeki çatıda meydana 

gelen çökme nedeniyle ahşap tavan kaplamasında kısmi bozulmalar oluşmuştur 

(Şekil D.63). Çökmeyle birlikte yapıya yağmur suyu girmiş ve bu alandaki 

duvarlarda yosunlanmalar oluşmuştur. Ayrıca tavan kaplamasında mantarlaşma ve 

çürümeler mevcuttur.  

Yapının beden duvarları arasındaki demir gergiler, birinci kat döşemesindeki demir 

profil kirişler, pencere ve balkon korkuluklarında korozyon gözlenmiştir. Balkon 

korkuluğu üzerindeki küpeşte mevcut değildir. 

Yapının kuzey cephesinde balkon döşemesi altında ve birinci kat silmesinin 

üzerindeki tuğla duvar üzerinde yosunlanmalar gözlenmiştir. 

4.4.3.2 Strüktürel bozulmalar 

Yapıdaki en önemli strüktürel sorun batı cephesi kalkan duvarında yer alan yağ 

damlası firgürünün altından başlayan çatlaklarda gözlemlenmiştir. Bunun nedeni 

yapının doğu batı doğrultusundaki orta ekseninde zeminin kenarlarına göre daha 

sağlam olması olmalıdır.  

4.4.3.3 Kötü kullanım ve onarımdan kaynaklanan bozulmalar 

Sabunhane yapısının doğu cephesine bitişik olarak 1950-55 yıllarında inşa edilen işçi 

yatakhanelerinin saçak kotunun birinci kat pencerelerinin alt kotunun üstünde 

kalması nedeniyle, pencerenin alt kotu tuğlayla örülerek yükseltilmiştir  (Şekil D.64). 

Bu ek yapının 2000’li yıllarda yıkılmasıyla birlikte tahrip olan doğu cephesinde 

çimentolu sıvayla onarımlar yapılmıştır. Kuzey ve güney cephelerinde zemine yakın 

yerlerde oluşan malzeme bozulmaları çimentolu sıvayla gidrilmeye çalışılmıştır. 

Sabunhane binası 1983 yılından bu yana depo olarak kullanıldığından bu tarihten 

itibaren herhangi bir bakım ya da onarım görmemiştir. Üretimin durmasıyla birlikte 

sabun kazanı sökülmüş ve ocak bölümü yıkılmıştır. Bu nedenle birinci katta kazanın 
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olduğu bölümde ahşap döşeme tahrip olmuş ve sarkmış durumdadır. Zemin katta batı 

cephesindeki pencereler briket ile, kuzey cephesinde en soldaki pencere ise tuğla ile 

örülerek kapatılmış, özgün durumu değiştirilmiştir.   
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5.  RESTİTÜSYON 

5.1 Restitüsyon Kararlarına Işık Tutan Bilgi ve Belgeler 

1918 yılında inşa edilen Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası üretimin sona erdiği 2002 

yılına kadar özgün işlevini sürdürmüştür. 1918 yılında Müdüroğlu adıyla kurulan 

fabrikada ilk olarak yağhane, sabunhane ve depo yapıları inşa edilmiştir. 1950 

yılında Ethem Tolun’a devredilen fabrikada üretim kapasitesini arttırmak için 

birtakım değişiklikler yapılmıştır. Sabunhane yapısında herhangi mekânsal bir 

değişiklik yapılmazken, yağhane yapısının doğu, güney ve batı cephelerine ek 

mekanlar eklenmiştir. Sonradan eklenen bu mekânlara geçiş yapmak amacıyla 

yağhanenin ana mekânında kapılar açılmış, bazı pencereler kapatılmıştır. Üretime 

son verildikten sonra depo işleviyle kullanılan yağhane değişim geçirmeye devam 

etmiştir. Yapılan bu değişiklikler yapının özgün plan şemasının anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır. 1950-55 yılları arasında inşa edilen işçi yatakhaneleri ve depo 

işleviyle kullanılan yapılar günümüzde yıkılmış durumdadır. 

Yapının korunması konusunda en önemli etkenlerden biri olan tescil durumu 

araştırılmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndaki dosyası incelenmiştir. 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası 1985 yılında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu tarafından hazırlanan rapor sonucunda 1989 yılında tescil edilmiştir (Şekil 

E.1, E.2.). Yağhane ve sabunhane yapılarının tescil raporunda yer alan 1985 tarihli 

fotoğrafların yanı sıra, işçi yatakhaneleri ve depoların 2009 tarihli fotoğraflarına 

ulaşılmıştır.  

Yapıyla ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilmek amacıyla Burhaniye Belediyesi Kent 

Arşivi’ nde araştırmalar yapılmış, sabunhaneye ait 1937 tarihli fotoğrafın yanı sıra 

ilçede buharlı makinalarla üretim yapan diğer fabrikaların eski fotoğrafları elde 

edilmiştir.  

Burhaniye İskele Mahallesi’nde bulunan Yağcı Zeytinyağı Fabrikası 1997 yılında 

İTÜ’de tez konusu olarak çalışılmış ve benzer yapıların incelenmesi bölümünde 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası ile karşılaştırmalar yapılmıştır (Lim, 1997). 
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Yapılan bu çalışma yapının tarihiyle ve o günkü durumuyla ilgili bilgiler ve 

fotoğraflar içermektedir. 

Aynı zamanda yapılardaki üretim şemasının belirlenebilmesi için Ege bölgesinde 

geleneksel yöntemle üretim yapan fabrikalar incelenmiş, mekan kurguları, üretim 

aletlerinin çalışma sistemleri, cephe düzenleri ve malzeme kullanımı konusunda 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılar incelenirken Hüsnü Tolun Zeytinyağı 

Fabrikası’nın restitüsyon sorunları dikkate alınarak, incelenen yapıların bu 

noktalarda benzerlikleri olup olmadığına dikkat edilmiştir. 

Yapıyla ilgili araştırmalarla birlikte, mal sahibiyle yapılan görüşmeler ve yapının 

mevcut durumunun gösterdiği veriler sonucunda restitüsyon kararları elde edilmiştir.  

5.2 Restitüsyon Sorunları 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası inşa edildiği dönemden günümüze bir takım 

değişiklikler geçirerek ulaşmıştır. 1918 yılında yağhane, sabunhane ve depo 

yapılarının inşa edildiği dönem birinci dönem olarak belirlenmiştir. Yapıların 

mülkiyetinin değişmesiyle fabrika bahçesine yeni yapıların inşa edildiği ve 

yağhaneye yeni mekânların eklendiği 1950-55 yılları ise ikinci dönem olarak 

belirlenmiştir. Yapılarda üretime son verildikten sonra bütün üretim ekipmanlarının 

yapılardan çıkarılması, üretim aşamasını inceleyebilmek açısından zorlayıcı 

olmuştur. Ayrıca bu ekipmanların sökülmesi sırasında yapılar oldukça tahrip 

edilmiştir.  

5.3 Restitüsyon Önerisi 

5.3.1 I. Dönem Restitüsyonu 

Yağhane, sabunhane ve depo yapılarının inşa edildiği 1918 yılı ile mülkiyet 

değişikliği sonrasında yeni mekân ve yapıların eklendiği 1950-55 yılları arası, daha 

önce de belirtildiği gibi fabrikanın I. Dönemi olarak belirlenmiştir.  

Vaziyet planı restitüsyonu için en önemli veri Değirmen Sokak’ tan çekilen 1937 

tarihli fotoğraftır (Şekil 5.1). Fotoğrafta sabunhane yapısının batı duvarına bitişik 

olan bahçe duvarının o tarihte olmadığı ve doğu duvarından devam eden bahçe 

duvarının günümüzden daha alçak olduğu görülmektedir.  
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Şekil 5.1 : Değirmek Sokak’tan sabunhane ve bahçe duvarının görünümü. 

1985 yılında avludan çekilen bir fotoğrafta ise sabunhane yapısının güneybatı 

köşesindeki kesme taş duvar eki ile günümüzde mevcut olmayan depo yapısının 

arasında demir bir kapı olduğunun görülmesi buradan fabrika bahçesine bir yaya 

girişi olduğunu göstermektedir (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2 : Sabunhane güney cephesine bitişik konumlanan kapı
4
. 

                                                 

 

 

4
 Lim, R. (1997) Burhaniye’de Yağcı Zeytinyağı Fabrikası Restorasyon Projesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Bilim Dalı, Yüksek 

Lisans Tezi 
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Fabrika bahçesine Atatürk Caddesi üzerinden girilen üçgen alınlıklı kapının özgün 

durumu hakkında bir veri elde edilememiştir (Şekil 5.3). Edremit Sabit Ertür 

Fabrikası girişinde benzer şekilde tuğladan inşa edilmiş üçgen alınlıklı bir kapı yer 

alır ancak yüksekliği daha azdır (Şekil 5.4).  

 

Şekil 5.3 : Atatürk Caddesi üzerindeki giriş kapısı. 

 

Şekil 5.4 : Sabit Ertür Fabrikası giriş kapısı. 
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Fabrikanın çift kanatlı demir kapısı açıldığında araç girişine imkân sağlarken, yaya 

girişi için tek kanadında küçük bir kanat daha yer alır. Ali Rıza Karagözoğlu 

Fabrikası ve Sabit Ertür Fabrikası giriş kapıları da aynı özelliktedir (Şekil5.5).  

 

Şekil 5.5 :  Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası giriş kapısı (bahçeden görünüş). 

Depo yapısının planı eski harita ve çizimlerden yararlanılarak çizilmiştir. 8.5 x 29 m 

ölçülerindeki yapının içinde zeytinyağını depolamak için kullanılan pişmiş topraktan 

küplerin olduğu görülmektedir (Şekil 5.6). Zeytinyağının uygun sıcaklık ve ışıkta 

saklanabilmesi için bu yapının batı ve güney duvarları sağır olarak inşa edilmiş 

olmalıdır. Bu yapı aynı zamanda alanın batı sınırını oluşturmaktadır (Şekil 5.7).  

 

Şekil 5.6 : Sabunhanenin güneybatısında yer alan depo yapısının içten görünüşü
5
. 

                                                 

 

 
5
 Lim, R. (1997) Burhaniye’de Yağcı Zeytinyağı Fabrikası Restorasyon Projesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Bilim Dalı, Yüksek 

Lisans Tezi. 
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Şekil 5.7 : Sabunhane ve depo yapısı,2009, BKVKK Arşivi. 

1985 yılına ait bir fotoğrafta yağhane yapısının önünde, zeytinlerin fabrika bahçesine 

getirildikten sonra depolandığı dairesel dökek görülmektedir (Şekil 5.8). Restitüsyon 

çizimlerinde dökeğin yeri ve büyüklüğü hava fotoğraflarından faydalanılarak 

çizilmiştir. 

 

Şekil 5.8 : Yağhanenin kuzeyinde yer alan dairesel dökek. 

Zeytinyağı fabrikalarının plan kurguları incelendiğinde yağhane binalarının 

çoğunlukla dikdörtgen planlı ve tek katlı kargir yapılar oldukları görülmüştür. Hüsnü 

Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nda da aynı özelliklere sahip olan yağhane binası, 

eklerinden arındırılarak 22.5 x 12.6 m ölçülerindeki ilk yapı ortaya çıkarılarak 

restitüsyonu hazırlanmıştır. 

Yapıyla ilgili restitüsyon kararları alınırken üretim aletlerinin çalışma sistemleri 

belirleyici olmuştur. Yapının inşa edildiği dönemde ilçede henüz elektrik enerjisi 

olmayışı, fabrikada buharla çalışan makinalarla üretim yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
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Yağhanelerdeki üretim sisteminin başlıca elemanları kazan, buhar makinası, buhar 

pompası, değirmenler, presler ve baca olarak sıralanabilir. Genellikle yapıların ana 

üretim mekânında değirmenler, presler ve buhar pompaları yer alırken, kazan ve 

buhar makinası için ayrı mekânlar tasarlanmıştır. Bu durum plan şemasının yatayda 

büyümesine ve bölünmesine neden olmuştur. Fabrikanın çalışma sisteminde 

öncelikle kazan yakılarak istim tutulur. Buhar makinasına buhar verilerek çalışması 

sağlanır. Makine, su pompası ve değirmenler birbirlerine çarklar üzerindeki 

kayışlarla bağlıdır. Buhar makinası su pompasıyla değirmenlerin üzerindeki dişli 

çarkların dönmesini sağlar, böylece değirmen taşları dönerek zeytinleri hamur haline 

getirir. Zeytin hamuru kıl çuvallara aktarılıp presler üzerinde üst üste dizildikten 

sonra buhar pompasının vanası açılarak üretilen buhar basıncı zemindeki borularla 

hidrolik preslere iletilir. Böylece pres yükselerek çuvalları baskıyla sıkıştırır ve yağın 

küspesinden ayrılarak süzülmesini sağlar. 

Yağhanedeki üretim ekipmanlarının yerlerinin belirlenmesinde öncelikle yapı 

üzerindeki veriler incelenmiştir. Yağhanenin güneybatısına bitişik olarak 

konumlanan dikey şeklindeki kazanın restitütsyonu için ilçedeki bir fabrikanın eski 

fotoğraflarından faydalanılmıştır. Kazanın etrafı, sıcaklığının korunması amacıyla 

duvar ile örülmüştür (Şekil 5.9, 5.10).   

    

Şekil 5.9 : Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikasında yer alan dairesel kazan, 1951, N. 

Ender Arşivi. 
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Şekil 5.10 : Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikasında yer alan dairesel kazan, 1951, 

N. Ender Arşivi. 

Batı duvarına bitişik olarak konumlanan 90 cm yüksekliğindeki platform üzerindeki 

ahşap taşıyıcılar, fabrikanın değirmenlerinin bu alanda yer aldığını göstermektedir 

(Şekil 5.11). Değirmenlerin büyüklüğü ve mevcut boşluk dikkate alındığında üç adet 

zeytin değirmeninin olduğuna karar verilmiştir. Bu kararı destekleyen diğer bir veri 

ise, batı duvarında günümüzde kapatılmış durumda olan zeytinlerin döküldüğü 

pencerelerdir. İç mekânda bu duvar sıvalı olmasına rağmen izlerini 

gözlemleyebilmek mümkündür. 

 

Şekil 5.11 : Değirmenleri taşıyan ahşap taşıyıcılar. 
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1997 yılında dış mekândan çekilen bir fotoğrafta görülen bu pencerelerin 

büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla, Edremit Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır (Şekil 5.12, 5.13). Batı cephesinde yer alan bu 

pencerelere 60 cm yüksekliğindeki bir platformdan ulaşılır. Zeytinlerin kantarda 

tartılma işleminin de yapıldığı bu alanın üzeri Midilli Agia Paraskevi Fabrikası 

örneğinde görüldüğü gibi sundurma bir çatı ile örtülü olmalıdır (Şekil 5.14). 

 

Şekil 5.12 : Yağhanede zeytinlerin değirmenlere döküldüğü pencere (Lim). 

 

Şekil 5.13 : Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası’nda zeytinlerin değirmenlere döküldüğü 

pencere. 
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Şekil 5.14 : Agia Paraskevi Fabrikası sundurma çatısı 
6
. 

Fabrikanın hidrolik preslerinin güney duvarına bitişik 90 cm yükseklikte platformda 

konumlandırıldığı eski fotoğrafta görülmektedir (Şekil 5.15). Yapılan incelemelerde 

zeytinyağı fabrikalarında değirmen ve hidrolik pres sayılarının farklılıklar gösterdiği 

saptanmıştır. Bir değirmene iki pres, iki değirmene iki pres ya da üç değirmene üç 

pres gibi farklı kullanımların olduğu yağhaneler gözlemlenmiştir. Üretim hacmi-

kapasitesi yüksek fabrikalarda değirmen sayısı en az ikidir. Platformun büyüklüğü ve 

üç adet değirmende hazırlanan zeytin hamurunun işlenebilmesi için üç adet hidrolik 

prese ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Zira pres sayısının değirmen sayısından az 

olduğu örnek Batı Anadolu'da bulunmamaktadır.
7
 

Yağhanenin buhar makinasının konumu ile ilgili olarak yapı üzerinde herhangi bir 

ize rastlanmamıştır. Benzer yapı örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar doğrultusunda 

iki farklı olasılık söz konusudur. İlk öneri buhar makinasının ana üretim mekânının 

dışında, kazan ile bitişik mekânlarda kurgulandığı örnekler üzerinden geliştirilmiştir. 

                                                 

 

 
6-7 

Manisa K., Yerliyurt, B., Gül, H. ; YTÜ BAPK yürütülen, 2010-03-01-GEP01 numaralı, "Egedeki 

Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) Binalarının Tespiti, Sosyal, Ekonomik ve 

Kültürel Perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik Olarak Değerlendirilmesi" konulu araştırma projesi 
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Şekil 5.15 :  Yağhanede yer alan hidrolik presler (Lim). 

Hâlihazırda; Z03 kodlu mekânın güney beden duvarında bulunan kemerli açıklığın 

bir benzerinin Midilli Agia Paraskevi Zeytinyağı Fabrikası’nın ana üretim mekânı ile 

buhar makinasının bulunduğu mekânın arasında kalan beden duvarında da bulunduğu 

gözlemlenmektedir (Şekil 5.16, 5.17). Buhar makinasının ana üretim mekânının 

dışında yer alması durumunda, yağhanenin güneybatı köşesine bitişik, buhar 

makinasının konumlandığı ek bir mekânı zorunlu kılmaktadır. Bu planlama anlayışı 

Midilli Agia Paraskevi Fabrikası plan şemasında görülen baca, kazan ve buhar 

makinasının yan yana konumlanması durumuyla benzer şekilde olmaktadır (Şekil 

5.18). 

 

Şekil 5.16 :  Z03 mekanındaki günümüzde kapatılmış durumda olan  kemerli açıklık. 



 

52 

 

 

Şekil 5.17 :  Agia Paraskevi Fabrikası buhar makinasıyla bağlantı sağlayan açıklık 
8
. 

Diğer bir olasılık ise su pompası ve buhar makinasının yağhanenin ana üretim 

mekânı içerisinde yer aldığı durumdur. İlk olasılığın şekillenmesini sağlayan kemerli 

açıklığın bu durumda 1950 yılında yapılan değişiklikler sırasında açıldığı 

varsayılmıştır. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan yükselti su pompasının burada 

konumlanabileceğini göstermiş ve su pompasıyla aynı doğrultuda konumlanan bir 

buhar makinası belirlenmiştir. 

                                                 

 

 

8
 Manisa K., Yerliyurt, B., Gül, H. ; YTÜ BAPK yürütülen, 2010-03-01-GEP01 numaralı, "Egedeki 

Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) Binalarının Tespiti, Sosyal, Ekonomik ve 

Kültürel Perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik Olarak Değerlendirilmesi" konulu araştırma projesi 
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Şekil 5.18 : Agia Paraskevi Fabrikası plan şeması.  

(1.Kantar, 2.Danışma, 3.Değirmenlere zeytin dökülen bölüm, 4.Baca, 5.Duman 

çıkışı, 6.Un değirmeni, 7.Buhar kazanı, 8.Ön ısıtıcı, 9.Buhar makinası, 10.Değirmen, 

11.Pompalar, 12.Baskı makinaları, 13.Tezgâhlar, 14.Karasu-yağ ayrıştırman, 15.Yağ 

tankı) 

Hazırlanan iki restitüsyon çalışmasında, buhar makinasının konumlanışı dışında 

farklı bir öneri getirilmesine gerek duyulmamıştır.  

Yağhanenin batı duvarında delikli tuğla ile örülerek kapatılan kemerli açıklığın 

özgün durumunda fabrika çalışanlarının kullandığı kapı olduğu fabrika sahibinden 

öğrenilmiştir (Şekil D.2). Güney duvarında Z01 mekânından Z03 mekânına geçişi 

sağlamak için sonradan açılan kapının batısında yer alan kemer izi duvarın 

doğusundaki pencerenin orta eksene göre simetriğindedir. Bu kemer izinin pencere 

üst kotuyla aynı kotta yer alması, burada yer alan pencerenin kapatıldığı düşüncesini 

desteklemektedir. Yapının güney duvarında iç mekânda iki adet pencere algılanırken, 

cephede orta eksende yer alan pencere sövesi burada yer alan pencerenin 

kapatıldığını göstermektedir (Şekil D.28).  Z03 ve Z04 mekânlarının olduğu yapı 

inşa edilirken pencerelerden biri kapatılarak, Z03 mekânında onarım aletlerinin 

yerleştirildiği, ahşap raflı bir nişe dönüştürülmüştür (Şekil 5.19). Bu durumda güney 

cephesinde taş söveli beş adet pencere bulunmaktadır. 5.60 kotunda yer alan 

havalandırma pencerelerinin orta eksene göre simetriği alınarak, üçüncü pencerenin 

yeri tespit edilmiştir. Orta eksende bulunan pencere ile doğusundaki pencere arasında 

dış cephede çimentolu sıva ile kapatılmış olan bölüm gözlenmektedir. Üretim 
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sonrasında açığa çıkan ‘prina’ adı verilen zeytin küspesinin bu açıklıklardan dışarıya 

aktarıldığı ve güney cephesine bitişik kanallarda toplandığı bilinmektedir. Prinadan 

daha fazla verim alınabilmesi için nem oranı düşük olmalı ve açık havada üzeri 

kapalı bir alanda saklanmalıdır. Güney cephesinde pencere sövelerinin bitiş kotunda 

yer alan 15x20 cm ölçülerindeki boşluklar da burada bir sundurma olabileceğine 

işaret etmektedir.  Bu açıklıklar sundurma çatısının aşıklarının duvara basması için 

açılmış boşluklar olmalıdır (Şekil D.30).Yapının kuzey duvarındaki açıklıkların 

yerleri özgün olduğundan herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamıştır. Doğu 

duvarında Z01 mekânından Z02 mekânına geçişi sağlayan kapının özgün durumda 

pencere olduğu, Z02 mekânı eklendikten sonra kapıya dönüştürüldüğü öğrenilmiştir.  

 

Şekil 5.19 : Z03 mekanında kapatılmış olan pencere. 

Yağhane binasında bulunan ahşap ofis bölümünün benzerlerine günümüzde üretim 

aletlerinin Rahmi Koç Müzesi’nde sergilendiği Bademli Araser Zeytinyağı Fabrikası 

ve Tirilye’deki bir fabrikada rastlanması işlevsel olarak bulunmasının gerekli 

oluşunu göstermektedir (Şekil 5.20, 5.21, 5.22).  İki katlı ofis bölümünün zemin 

katının yağ ekspertiz laboratuarı, üst katın ise fabrika sahibi ya da vardiya şefinin 

ofisi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
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Şekil 5.20 : Yağhanede yer alan ahşap ofis bölümü. 

 

Şekil 5.21 :  Bademli Araser Zeytinyağı Fabrikası’nda yer alan ahşap ofis bölümü 
9
. 

                                                 

 

 
9
 Manisa K., Yerliyurt, B., Gül, H. ; YTÜ BAPK yürütülen, 2010-03-01-GEP01 numaralı, "Egedeki 

Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) Binalarının Tespiti, Sosyal, Ekonomik ve 

Kültürel Perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik Olarak Değerlendirilmesi" konulu araştırma projesi 
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Şekil 5.22 :  Tirilye’de yer alan bir zeytinyağı fabrikasının ahşap ofis bölümü 
10

. 

İncelenen yapıların özgün durumlarında, iç mekân duvarlarının sıvasız ve boyasız 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle yağhane yapısının iç mekân duvarları taş-tuğla 

duvar dokusu görülecek şekilde sıvasız ve boyasız olarak çizilmiştir. 

Kuzey cephesinde bir adet pencerede, güney cephesinde iki adet pencerede bulunan 

demir parmaklıklar, incelenen örneklerde de gözlemlenmiş ve özgün olduğu 

düşünülmüştür. Bu nedenle mevcut durumdaki demir parmaklıklarla aynı özellikteki 

parmaklıklar diğer pencerelerde de olmalıdır.  

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nda üretim kapasitesinin arttırılmasıyla zeytinyağı 

ve karasuyun birbirinden ayrıldığı ‘polima’ olarak adlandırılan birimlerin 

konumlandığı Z02 mekânı eklenmiştir. Yapının özgün durumunda ise polimaların, 

preslerin yer aldığı platforma bitişik olarak yer aldığı düşünülmektedir. Ali Rıza 

Karagözoğlu Fabrikası ve Ayvacık ilçesi Nusratlı ve Büyükhusun köylerinde 

bulunan iki fabrika yapısından edinilen bilgilere göre yaklaşık 90 cm yükseklikte 1’ 

er m genişlikte yan yana konumlandığı görülmüştür ve bu verilere dayanılarak 

polimalar çizilmiştir (Şekil 5.23, 5.24). 

                                                 

 

 
10

 Manisa K., Yerliyurt, B., Gül, H. ; YTÜ BAPK yürütülen, 2010-03-01-GEP01 numaralı, "Egedeki 

Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) Binalarının Tespiti, Sosyal, Ekonomik ve 

Kültürel Perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik Olarak Değerlendirilmesi" konulu araştırma projesi 
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Şekil 5.23 : Nusratlı Köyü, fabrika örneği 
11

. 

 

Şekil 5.24 : Büyük Hüsun Köyü, fabrika örneği
12
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5.3.1.1 Sabunhane 

Sabunhane yapısının mimari bütünlüğü büyük ölçüde korunmuştur. Restitüsyon 

çizimlerinde mekânsal değişiklikler yapılmasını gerektiren bir durumla 

karşılaşılmamıştır. Zemin kat ve birinci kat tek mekânlı olma özelliğini 

korumaktadır. Zemin kat batı ve kuzey duvarlarındaki bugün kapatılmış durumda 

olan üç adet pencere açıklığı özgün durumunda olduğu şekilde ahşap pencere ve 

demir parmaklıkla çizilmiştir. Yapının kuzey cephesinde zemin kat duvarının orta 

ekseninde yer alan pencere özgün olmadığından kaldırılmıştır. Zemin katın 

güneydoğu köşesinde konumlanmış olan sabun kazanı sökülmüş, ocak bölümü 

yıkılmış durumdadır (Şekil C.14, C.15, C.16). Ocak, kazan ve yanında yer alan 

kostik deposu, eski fotoğraflardan, ölçekli plan ve kesitlerden yararlanılarak 

belirlenmiştir (Şekil 5.25, C.17, C.18).  

 

Şekil 5.25 : Sabun Kazanı plan ve kesidi, (Lim, 1997). 



 

59 

 

Yapının birinci katında mekânsal bir değişiklik gerekmemektedir. Sabun kazanının 

belirlenebilmesi amacıyla Adatepe Zeytinyağı Fabrikası ve Ali Rıza Karagözoğlu 

Zeytinyağı Fabrikası, Hüsnü Pazarbaşı Sabunhanesi’nde incelemeler yapılmıştır 

(Şekil B.4, B.19). Sabunların döküldüğü bölmelerde ahşapların diagonal döşenmiş 

olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda yapıların birinci katında, mal gidiş gelişini 

gözlemek amacıyla sokak cephesinde bir balkon yer almaktadır.  Üretim aşamasında 

kullanılan kantar, tezgah, seyyar merdiven gibi elemanlar birinci kat plan ve 

kesitlerinde belirtilmiştir. Yapının zemin katında sabunların kurutulması için 

kullanılan ahşap birimler de aynı şekilde yapısal nitelikte olmamasına rağmen, 

üretim aşamasına ışık tutmak amacıyla belirtilmiştir. 

Doğu duvarına bitişik inşa edilen işçi konutları nedeniyle yükseltilen pencereler 

diğer cephelerde olduğu gibi kat silmesi üzerinden başlamalıdır. Yapıdaki ahşap 

pencere ve kapılar 1937 ve 1997 tarihli fotoğraflarda görüldüğü şekilde, açılır 

bölümleri daha yüksek olacak şekilde çizilmiştir (Şekil C.19) Bunun nedeni içeriye 

daha fazla hava girmesini sağlamak olarak açıklanabilir. İncelenen sabunhane 

yapılarında iç duvarların sıvalı ve boyalı olduğu görülmüş, bu yüzden mevcut 

durumda bir değişiklik yapılmamıştır.  

5.3.2 II. Dönem Restitüsyonu 

Daha önce de bahsedildiği gibi Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası 1950 yılında 

Müdüroğlu adlı şahıstan Ethem Tolun’a devredilmiştir. Ethem Tolun’un işçi 

yatakhaneleri ve depo yapılarını eklediği 1950-1955 yılları ile üretimin sona erdiği 

2002 yılları arasındaki dönem II. dönem olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yağhane 

yapısının doğu, batı ve güney duvarlarına ek bölümler inşa edilmiştir (Şekil 4.1). Her 

biri yaklaşık 6 x 11 m ölçülerindeki, yan yana konumlandırılmış altı birimden oluşan 

işçi yatakhaneleri kuzeydeki bahçe duvarına bitişik konumlandırılmıştır. İşçi 

yatakhanelerine gerekli yüksekliği sağlamak amacıyla alanı sınırlayan duvarlar 

yaklaşık 2 m yükseltilmiş, sabunhanenin kuzeybatı köşesinden başlayan bahçe duvarı 

örülmüştür. Yatakhanelerin cephesi avluya bakmaktadır ve her birinin orta ekseninde 

çift kanatlı bir kapı ve kapının iki yanında birer pencere olduğu fotoğraflardan 

görülmektedir (Şekil 5.7, C.20, C21). Sabunhane yapısında zemin kat ile birinci katı 

ayıran üç sıra tuğla silme işçi konutlarında da devam ettirilerek saçak silmesi 

oluşturulmuştur. Yapıların kırma çatı örtüsü üzeri alaturka kiremit ile kaplıdır. 

Yatakhanelerin iç mekânları hakkında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Atatürk 
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Caddesi ile alanı sınırlayan doğudaki bahçe duvarına bitişik olarak inşa edilmiş 

yaklaşık 5 x 27 m ölçülerinde bir depo yapısı bulunmaktadır (Şekil 5.26, C.22) Bu 

depo yapısının bir bölümünün meydancı odası olarak kullanıldığı bilinmektedir 

(Lim, 1997). Bu yapılarla ilgili detaylı bilgi ve ayrıntılı rölöve çizimlerine 

ulaşılamadığından restitüsyon vaziyet planı ölçeğinde çizilmiştir. 

 

Şekil 5.26 : Depo yapısı,2009, BKVKK Arşivi. 

Yağhane yapısının günümüzde mevcut durumda olan ek yapıları bu dönemde inşa 

edilmiştir. Z02 mekânında yer alan polimalar I. dönem restitüsyonunda anlatıldığı 

gibi yaklaşık 1er m2 olacak şekilde bu alanda konumlandırılmıştır. Z03 mekânında 

bu dönemde değirmen ve preslerin çalışmasını sağlayan makinanın yer aldığı 

bilinmektedir. İlçeye elektrik enerjisi 1935 yılından sonra gelmiş ve ilk olarak sanayi 

yapılarında kullanılmaya başlanmıştır. I. dönem önerilerinde belirtilen buhar 

makinalarının yerini, bu dönemde elektrik enerjisiyle çalışan daha büyük makinalar 

almış ve yeni mekânlara ihtiyaç duyulmuştur. Daha önce sundurma altında 

gerçekleşen zeytinlerin tartılma işlemi için kapalı bir mekan tasarlanmıştır. Aynı 

şekilde zeytinlerin değirmenlere döküldüğü pencerelerin dış mekânında depolama 

işlevi de sağlayabilmesi için yaklaşık 2.60 m2 lik üç mekan oluşturulmuştur. Bu 

mekânların üst katı su deposu olarak kullanılmıştır. Sabunhane binasında üretim 

teknolojisinin getirdiği bir yenilik gerçekleşmemiş, mekânsal bir değişiklik 

yapılmamıştır. 
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6.  RESTORASYON 

6.1 Yapının Onarımına İlişkin Müdahaleler 

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Yunus Mahallesi 212 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı 

parsellerde yer alan yapıların malzeme ve bozulma analizleri yapılmış, yıllar 

içerisinde geçirdikleri müdahaleler incelenmiştir. Bu veriler doğrultusunda yapıların 

günümüz koşullarına uyarlanılarak kullanılmasına yönelik ihtiyaçları belirlenmiş ve 

yapılabilecek müdahaleler konusunda yöntemler araştırılmıştır. Restorasyon projesi 

kapsamında yapının onarımına yönelik öneriler geliştirilirken; temel prensip, yapının 

özgün niteliğini korumak ve kullanıcılara günümüz yaşam koşullarına uygun, daha 

kaliteli bir ortam sağlamak olarak belirlenmiştir.  

6.1.1 Temizleme 

6.1.1.1 Niteliksiz Eklerden Arındırma 

Yağhane binasında üretim kapasitesini arttırmak amacıyla batı ve güney cephesine 

eklenen niteliksiz eklerin kaldırılıp, yapının özgün mekânsal bütünlüğünün ortaya 

çıkarılmasına karar verilmiştir.  Ayrıca bu cephelerde kapatılmış durumda olan kapı 

ve pencerelerin dolguları kaldırılıp açıklıkları ortaya çıkarılmalıdır. Zemindeki 

paledyen döşemenin yerinde özgün durumda taş kaplama olduğu düşünüldüğünden 

kaldırılması önerilmektedir. 

Sabunhane yapısında mekânsal bütünlüğü bozan herhangi bir müdahale 

bulunmamaktadır. Zemin katın batı ve kuzey duvarında briket ve tuğla ile örülerek 

kapatılan pencerelerin dolguları kaldırılmalıdır.  

6.1.1.2 Malzeme temizliği 

Hasar analizinde belirtildiği üzere yapılarda rutubet, sıva dökülmesi ve yosunlanma 

sorunlar mevcuttur. Yapıların sağlamlaştırma müdahalelerine uygun duruma 

getirilmesi ve özgün duvar dokusunun ortaya çıkarılabilmesi amacıyla iç ve dış 

duvarlarda bulunan sıvaların raspa edilerek temizlenmesi gerekmektedir.  Cephe 
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temizliğinde kullanılacak yönteme laboratuar raporu doğrultusunda karar 

verilmelidir. 

Yapılardaki yosun tabakası oluşan yerler, yapılan analizler sonucunda yosun 

kimyasalları kullanılarak temizlenmelidir. Korozyona uğramış olan demir elemanlar 

temizlenip, metal koruyucu uygulanmalıdır.  

6.1.2 Sağlamlaştırma 

6.1.2.1 Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması 

Yağhane yapısında ciddi nitelikte bir taşıyıcı sistem hasarı gözlenmemiştir. 

Sabunhane yapısının batı cephesinin kalkan duvarında zemin özellikleri nedeniyle 

meydana gelen strüktürel çatlakların onarımı için, konusunda uzman kişierin 

incelemeleri sonucunda karar alınmalıdır.  

6.1.2.2 Malzemelerin sağlamlaştırılması 

Yağhane yapısının çatısında meydana gelen çökmeler nedeniyle iç yüzeylerinde 

iklimsel koşullar, yapının özensiz kullanımı ve malzemenin özellikleri nedeniyle 

yoğun bir malzeme ve yüzey kaybı gerçekleşmiştir. Sabunhane yapısının iç ve dış 

duvarlarında zemine yakın yerlerde iklimsel koşullar ve malzemenin özellikleri 

nedeniyle yoğun bir yüzey kaybı gözlenmiştir. Özellikle kuzey ve doğu duvarlarında 

iç yüzeyde, batı duvarında ise dış yüzeyde 5cm’den büyük yüzey kayıpları 

bulunmaktadır. Geleneksel tuğla tozuyarak dökülmektedir. Kullanılanacak yöntemin 

taş koruma konusunda uzman ekipler tarafından yapılacak analizler sonucunda 

belirlenmesi ve uzmanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.  

6.1.3 Bütünleme 

Hasar analizinde malzeme kaybı 5 cm’ den fazla olduğu belirtilen bölgelerde (cephe 

yüzeylerinde), kapı ve pencere sövelerinde özgün malzemeye uygun olarak kireç taşı 

ya da geleneksel tuğla ile değiştirilmesine ve yüzey kaybının 5 cm’den az olduğu 

yerlerde, onarım harcı ile bütünlenmesine karar verilmiştir.  

6.1.4 Yenileme-Yeniden Yapım 

Yapıların ahşap çatı örtüsünde bölgesel çökmelerin meydana geldiği alanlarda özgün 

durumuna uygun olarak ahşap malzemeler yenilenmelidir. Sabunhane yapısı 

içerisinde sıvaları dökülmüş mekân duvarları, yapılacak testler sonucunda 
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belirlenecek içeriğe uygun bir harçla sıvanacaktır. Yapının özgün durumuna aykırı, 

kullanıcılar tarafından değiştirilmiş pencere ve kapı doğramaları kaldırılarak, eski 

fotoğraflar doğrultusunda belirlenen detaylara uygun doğramalar yapılacaktır. 

Mevcut durumda doğramaları kaldırılmış açıklıklara yapılardaki aynı elemanlar 

temel alınarak ahşap doğrama ve demir korkuluk elemanları yerleştirilecektir. 

Yapılan bu müdahalelere ek olarak, gerekli sıhhi tesisat ve elektrik donanımları 

teknik ekip gözetiminde planlanacaktır. 

6.2 Üretim Mekânlarının Yeniden İşlevlendirilmesine İlişkin Örnekler 

20. yüzyılın sonlarına kadar geleneksel yöntem ile zeytinyağı ve sabun üretiminin 

yapıldığı Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nın yeni işlev önerisi geliştirilirken; 

Türkiye’den ve dünyadan yeniden işlevlendirilen zeytinyağı ve sabun fabrikaları 

incelenmiştir. Değişen teknolojiyle birlikte atıl durumda kalan fabrikaların, turizm 

odaklı bir çekim noktası haline getirilmesi bulundukları çevreye önemli katkı 

sağlamıştır. Yeniden işlevlendirilen örneklere bakıldığında, üretim tekniklerinin 

sergilendiği üretim müzesi fonksiyonu ile ziyaretçilere yapının özgün kullanımıyla 

ilgili bilgi vermenin yanı sıra, üretim süreçlerini deneyimlemelerini sağlamaktadır. 

Fabrika yapılarının çok mekanlı olma durumlarında ise eğitim amaçlı düzenlenen 

konferans salonları, açık mekanlarında gerçekleşen süreli etkinlikler ile yerli halkın 

alanı günlük hayatlarıyla birleştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Endüstri müzesi kapsamında değerlendirilen Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı 

Üretim Müzesi ve Vrana Zeytinyağı Müzesi Midilli Adası’nda geleneksel yöntemle 

üretim yapan zeytinyağı fabrikalarından müzeye dönüştürülmüştür. Zeytinyağı 

üretim sürecinin takip edilebildiği ana üretim mekânının dışında depo ve sabunhane 

gibi bölümleriyle mekânlar arasındaki ilişkiyi de göstermektedir (Yapılarla ilgili 

detaylı bilgiye 3.3’de yer verilmiştir). Küçükkuyu’da yer alan Adatepe Zeytinyağı 

Müzesi ülkemizde kurulan ilk zeytinyağı müzesidir. 2001 yılında kurulan müzede 

antik çağdan günümüze zeytinyağı ve sabun üretim aletleri sergilenmektedir. Yapı 

özgün durumunda sabunhane olarak inşa edildiğinden, zemin katta yapılan 

zeytinyağı üretimi, müzeye dönüştürülme sırasında eklenen bir fonksiyondur. 

Güney Fransa’da, Marsilya yakınlarında 1900 yılında kurulan ‘Marius Fabre Sabun 

Fabrikası’, bir yandan üretime devam ederken, kurutma odalarından bir tanesini 

sabun müzesine dönüştürmüştür (Şekil E.1, E.2, E.3). Üretimde kullanılan eski 

aletler, taşıma araçları, etiketler ve mühürlerin yanı sıra üretime dair belgelerinde 
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sergilendiği bu müzede geleneksel yöntemle üretime devam edilmesi kullanıcılara 

farklı bir deneyim sunmaktadır (Şekil E.4, E.5, E.6). Lübnan’ın Sayda (Sidon) 

kentinde yer alan Sayda Sabun Müzesi, 17. yüzyılda kurulan bir sabun fabrikasından 

müzeye dönüştürülmüştür. Müzede sabun üretimi, ham-maddenin hazırlanışı, sabun 

tezgahlarına dökülmesi, kurutulması, işaretlenmesi, kesilmesi ve mühürlenmesi gibi 

tüm aşamalarıyla sergilenmektedir (Şekil E.7, E.8, E.9, E.10). Minneapolis’te 

‘National Purity Soap Company’ ismiyle 1884 yılında kurulan sabun fabrikası, 

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir yapıya taşınmıştır. Atıl durumda kalan 

fabrika bölgede yaşayan sanatçılar tarafından 1989 yılında bağımsız bir sanat 

galerisine dönüştürülmüştür (Şekil E.11, E.12, E.13). Yapının yeniden kullanımı için 

kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmazken, mekanların en az müdahaleyle 

kullanılması sağlanmıştır. Günümüzde ‘New Museum’ bünyesinde bir merkez olan 

fabrikada sergi, atölye, film gösterimleri düzenlenmekte, müzik performansları ve 

düğünler gerçekleştirilmektedir (Şekil E.14, E.15, E.16). Yapının yeniden kullanımı, 

bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda kendiliğinden gelişmiştir.  

6.3 Yapının Yeniden İşlevlendirilmesine İlişkin Kullanım Önerileri 

Gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel üretim yerini 1990’lı yıllarda kontinü 

sistemle üretime bırakmıştır. Kontinü sistemle birlikte üretim masrafları azaltılmış, 

birim zamada daha çok ürün elde edilmiştir. Buharlı makinalarla üretim yapan 

fabrikalar üretim aletlerini değiştirmiş ya da üretime son vermiştir. Aynı zamanda 

kentleşmenin farklı yönlere yayılmasıyla fabrikalar şehir merkezlerinde kalmış, 

üretime devam etmeleri zorlaşmıştır.  

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 16.01.2013 tarihinde alınan bir 

kararla yağhane ile sabunhane yapıları arasında kalan alana konut işlevli iki adet yapı 

inşa edilmesi projesi onaylanmıştır (Şekil F.5, F.6, F.7, F.8). Alınan bu kararın 

gerçekleşmesi durumunda, 20.yüzyıl üretim özelliklerinin mimari ve sosyal yaşam 

üzerindeki etkilerine ışık tutan bu değerli endüstri mirası alanına zarar verilecektir. 

Bu tez kapsamında yeni işlev önerilirken TICCIH’in (The International Committee 

for the Conservation of Industrial Heritage-Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma 

Komitesi) Endüstri Mirasının Belgelenmesi ve Korunmasına İlişkin Tüzüğü’nde 

belirtilen ilkelere sadık kalınmıştır. Tüzüğün koruma ve bakım ile ilgili 5. 

bölümünün IV. maddesinde ‘Yeniden işlevlendirerek korumayı sağlamak için, 



 

65 

 

endüstri sitinin rehabilitasyonu ve uygun bir yeni işleve uyarlanması, sadece özel bir 

tarihi öneme sahip olmayansitler için kabul edilebilir. Endüstri sitinin niteliklerine 

dikkat eden, özgün işleyiş ve düzenek modellerini koruyan yeni kullanımlar 

aranmalıdır. Yeni işlevler, endüstri sitinin özgün veya temel kullanımıyla mümkün 

olduğunca uyumlu nitelikte olmalıdır’ bilgisi yer almaktadır. Bu bağlamda yapıların 

bütünsel olarak algılanıp özgün fonksiyonun günümüz koşullarına uyarlanması 

sağlanmıştır. 

Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nın ilk günkü durumu ile üretime devam etmesi 

mümkün değildir. Yağhane binasında bulunan değirmen ve pres sayısının birçok 

fabrikaya kıyasla fazla oluşu, depo gereksinimi için ek yapılar yapılması, işçi 

yatakhanelerinin büyüklüğü, sabunhane binasının olması gibi özellikler, fabrikanın 

çalıştığı yıllarda üretim kapasitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Günümüzde 

geleneksel yöntemle aynı ölçekte kaliteli üretim yapabilmek için gerekli koşulları 

sağlamak hem zahmetli hem de maliyetli bir iştir. Sabun üretiminde de teknolojinin 

getirdiği benzer değişimler, geleneksel yöntemle aynı ölçekte sabun üretmeyi 

mümkün kılmamaktadır. Geçmişin üretim yöntemleri ve üretimin sosyal yaşam 

üzerindeki etkilerinin gözlemlenebildiği bu yapı topluluğu yeniden işlevlendirilirken, 

zeytin ve zeytinyağı üretimi temel alınmıştır. Alan bir bütün olarak ele alınıp çevrede 

yaşayan insanlarla turistlerin birlikte kullanabileceği kentsel bir mekân olarak 

tasarlanmıştır. Zeytinyağı üretimiyle birlikte, üretime bağlı aktivitelerin 

gerçekleşmesine öncelik verilen bu mekân kurgusunda açık alanlar halkın ortak 

kullanımına bırakılmıştır. Yağhane ve sabunhane binaları geleneksel üretim 

yöntemlerini gösteren bir müze olarak işlevlendirilirken, üretimin Ekim-Ocak ayları 

arasında, hasat döneminde küçük ölçekte devam ettirilmesi planlanmaktadır.  

Yağhane binasının ana üretim mekanında özgün durumda üç değirmen ve üç pres ile 

üretim yapılırken günümüzde bir değirmen ve bir presin üretime devam etmesi 

yeterli olacaktır. Sabun üretimine de küçük ölçekte devam edileceğinden yağhane 

binasında yapılması uygundur. Sabunhane binasının zemin katı zeytin ve zeytinyağı 

üretimiyle ilgili eğitimlerin verileceği bir konferans salonu olarak tasarlanırken, 

birinci katta geleneksel sabun üretiminin aşamalarının sergilenmesine karar 

verilmiştir. İlçede her yıl düzenlenen ‘Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı 

Festivali’ kapsamında üretime bağlı eğitim ve panellerin yanı sıra zeytinyağlı 

yemekler yarışması ile klasik müzik dinletileri gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen bu 

etkinliklerin yıl boyunca belli aralıklarla devam ettirildiği bir program hazırlanması, 
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üreticileri daha nitelikli zeytinyağı üretimine teşvik ederek ilçe zeytinyağlarının 

bilinirliğini arttıracaktır. Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikasının yeni işleviyle bu 

etkinliklerin merkezi olarak kullanılması planlanmaktadır.  

Yağhane ve sabunhane yapılarının arasındaki alanda tasarlanan açık hava 

tiyatrosunda konser,  tiyatro ve film gösterimleri düzenlenmesi üretimi görmeye 

gelen turistlerin dışında yerli halk için bir çekim noktası olmasını sağlayacaktır. 

Yıkılan depo ve işçi yatakhanelerinin tekrar inşa edilmesi söz konusu değildir. İşçi 

yatakhanelerinin konumlandığı alanda sundurma şeklinde bir üst örtü yapılması ve 

bir kısmının kafe-restoran olarak kullanılması açık alandaki kullanım alanının 

artmasını sağlayacak ve iç avlu etkisini güçlendirecektir. Aynı zamanda bu restoran 

yemek kurslarının organize edileceği bir atölye olarak kullanılabilecek şekilde 

düzenlenmiştir. Alana girişi sağlayan ana giriş kapısının güneyinde yer alan ofis 

binası, danışma işlevinin yanı sıra üretilen zeytinyağı ve sabunların satışının 

gerçekleşeceği bir satış birimi olarak planlanmıştır. 
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7.  SONUÇ 

Edremit Körfezi’nde antik çağdan bu yana görülen zeytin ve zeytinyağı üretimi,  

bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdendir.  

Endüstri devrimiyle birlikte buharlı makinelerin zeytinyağı üretiminde kullanılması 

ve bu makinelerin ülkemize getirilmesine olanak sağlayan kanunnameler ile birlikte 

Osmanlı’nın son dönemlerinde kurulan zeytinyağı fabrikaları bölgenin gelişimi 

konusunda en önemli adımlardan biri olmuştur.  

Bu tez kapsamında Burhaniye İlçesinin tarihçesi, sosyal ve ekonomik yapısı ile 

Edremit Körfezi’ndeki zeytinyağı üretim yapıları incelenmiş; Hüsnü Tolun 

Zeytinyağı Fabrikası’nın tarihi ve mimarisi değerlendirilmiştir. İklimsel koşullar, 

kullanıcı müdahaleleri ve işlevini yitirmesi nedeniyle hasarlı durumda olan Hüsnü 

Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nın mimari analiz ve tespit çalışmaları yapılmış, ayrıntılı 

rölövesi hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında fabrika bünyesinde yer alan yağhane 

ve sabunhane yapıları incelenmiş, günümüzde mevcut olmayan işçi yatakhaneleri ve 

depo yapılarının belgeler ve yapıdaki izler doğrultusunda restitüsyon çizimleri 

yapılmıştır.  Yapılacak restorasyon uygulamasında yağhane ve sabunhane yapılarının 

birlikte ele alınması gerekmektedir. Yeni işlev önerisi getirilmeden önce Türkiye’den 

ve dünyadan benzer örnekler doğrultusunda endüstri mirasının korunması konusu 

incelenmiştir. Alınan restorasyon kararları Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası’nın 

kullanılarak yaşatılmasını sağlamaya yöneliktir. Yapıların üretim işlevinin devam 

ettiği bir müze olarak kullanılması turizm odaklı bir çekim noktası yaratacaktır. Aynı 

zamanda zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili verilecek eğitimler ve düzenlenecek 

etkinlikler ile birlikte üreticilerin kullanacağı bir alan haline gelecektir. Yapı 

grubunun bulunduğu geniş bahçenin bölge halkının kullanacağı açık bir mekan 

olarak düzenlenmesi ve depo yapılarından birinin restoran olarak işlevlendirilmesiyle 

birlikte alanın sürekli kullanımı sağlanarak, yılın sadece belirli dönemlerinde 

kullanılması önlenmiş olacaktır. Bu bağlamda bütün müdahalelerin yapının özgün 

karakterinin korunarak yapılması hedeflenmiştir.   
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Şekil A.1: 2013 Hava Fotoğrafı, Google Maps. 

 

Şekil A.2: 2013 Hava Fotoğrafı, Google Maps. 
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Şekil A.3: Burhaniye kent merkezi, Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi. 

 

Şekil A.4: Burhaniye kent merkezi, Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi. 
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 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası N. Ender Arşivi. Şekil B.1 :

 

 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası, kıl torbaların raylar üzerinde Şekil B.2 :

taşınması, N. Ender Arşivi. 
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Arşivi. 

 

 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası, kıl torbalara zeytin hamuru Şekil B.4 :

yerleştirilmesi, N. Ender Arşivi. 
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Arşivi. 

 

 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası, hidrolik presler, N. Ender Şekil B.6 :

Arşivi. 
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 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası, polimalar, N. Ender Arşivi. Şekil B.7 :

 

 Burhaniye’de bir zeytinyağı fabrikası, polimalar, N. Ender Arşivi. Şekil B.8 :
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 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.23 :
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 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.24 :

 

 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.25 :
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 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.26 :

 

 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.27 :
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 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.28 :

 

 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.29 :
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 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası, Edremit. Şekil B.30 :

 

 Ali Rıza Karagözoğlu Fabrikası Sabunhanesi, Edremit.
15

 Şekil B.31 :

                                                 

 

 
15

 <http://www.karzeytinyaglari.com/ithaca_zeytinyagi_album.html> 
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 Sabit Ertür Zeytinyağı Fabrikası, Edremit Şekil B.32 :

 

 Sabit Ertür Zeytinyağı Fabrikası, Edremit Şekil B.33 :
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 Sabit Ertür Zeytinyağı Fabrikası, zeytin numaraları, Edremit. Şekil B.34 :

 

 Sabit Ertür Zeytinyağı Fabrikası, Edremit. Şekil B.35 :
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 Yağcı Zeytinyağı Fabrikası, Burhaniye. Şekil B.36 :

 

 Yağcı Zeytinyağı Fabrikası, Burhaniye. Şekil B.37 :
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 Hüsnü Pazarbaşı Sabunhanesi, Burhaniye. Şekil B.38 :

 

 Hüsnü Pazarbaşı Sabunhanesi, Burhaniye. Şekil B.39 :
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 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.40 :

Adası.
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 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.41 :

Adası. 
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 Şekil B.40-B.50 arasındaki fotoğraflar ‘Manisa, K., Yerliyurt, B., Gül, H. ; YTÜ BAPK yürütülen, 

2010-03-01-GEP01 numaralı, "Egedeki Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) 

Binalarının Tespiti, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik Olarak 

Değerlendirilmesi" konulu araştırma projesi’nden alınmıştır. 
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 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.42 :

Adası. 

 

 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.43 :

Adası. 
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 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.44 :

Adası. 

 

 Agia Paraskevi Endüstriyel Zeytinyağı Üretim Müzesi, Midilli Şekil B.45 :

Adası. 
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 Vrana Zeytinyağı Müzesi, Midilli Adası. Şekil B.46 :

 

 Vrana Zeytinyağı Müzesi, Midilli Adası Şekil B.47 :

(1. Depo, 2. Ana Üretim Mekanı, 3. Makina Odası, 4. Kazan Dairesi, 5. Kafe, 6. 

Sabunhane, 7.-8. Depo, 9. Su Sarnıcı, 10. Avlu) 
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 Vrana Zeytinyağı Müzesi, Midilli Adası. Şekil B.48 :

 

 Vrana Zeytinyağı Müzesi, Midilli Adası. Şekil B.49 :
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 Vrana Zeytinyağı Müzesi, Midilli Adası. Şekil B.50 :

 

 Karaburun Yarımadası’ndaki zeytinyağı değirmenlerinin Şekil B.51 :

karşılaştırılması.
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 Uğurlu, E., Şerifaki, K., Turan, H. M. (Aralık 2004) ‘Karaburun Saip’te Tarihsel Zeytinyağı 

Değirmenleri’ Arredamento Mimarlık, s.102-105 
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EK C 

 

 

Şekil C.1 :  Yağhane kuzey cephesi, 1985, BKVKK Arşivi. 

 

Şekil C.2 : Yağhane kuzey cephesi, 1997. 
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Şekil C.3 : Ysğhane batı cephesi, 1997. 

 

Şekil C.4 : Sabunhane kuzey cephesi, Değirmen Sokak’tan görünüş, 1985, 

BKVKK Arşivi. 
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Şekil C.5 : Sabunhane kuzey cephesi, Değirmen Sokak’tan görünüş, 1985, 

BKVKK Arşivi. 

 

Şekil C.6 : Sabunhane güney cephesi, avludan görünüş, 1985, BKVKK 

Arşivi. 
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Şekil C.7 : Sabunhane güney cephesi, avludan görünüş, 1985, BKVKK 

Arşivi. 

 

Şekil C.8 :  Sabunhane güney cephesi ve işçi yatakhaneleri, 1997. 
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Şekil C.9 : Sabunhane batı cephesi, 1997. 

 

Şekil C.10 :  Sabunhane kuzey cephei, Değirmen Sokak’tan görünüş, 1997. 
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Şekil C.11 :  Sabunhane kuzey cephesi, Değirmen Sokak’tan görünüş, 

1997. 

 

Şekil C.12 : Sabunhane kuzey cephesi, Değirmen Sokak’tan görünüş, 1997. 
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Şekil C.13 : Sabunhane kuzey cephesi, Değirmen Sokak’tan görünüş, 1997. 

 

Şekil C.14 :  Sabunhane zemin kat ocağı, 1997. 
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Şekil C.15 : Sabunhane zemin kat, iç mekan 1997. 

 

Şekil C.16 :  Sabunhane birinci kat sabun kazanı, 1997. 
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Şekil C.17 : Sabunhane birinci kat, 1997. 

 

Şekil C.18 : Sabunhane birinci kat, 1997. 
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Şekil C.19 : Sabunhane zemin kat penceresi, 1997. 

 

Şekil C.20 : İşçi yatakhaneleri, 1997. 
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Şekil C.21 : İşçi yatakhaneleri, 1997. 

 

Şekil C.22 : Depo yapısı, 1997. 
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EK D 

 

 

Şekil D.1 :  Yağhane ahşap giriş kapısı. 

 

Şekil D.2 : Yağhane batı cephesinde duvar örülerek kapatılmış kapı. 
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Şekil D.3 : Yağhane binası asma çatı sistemi. 

 

Şekil D.4 : Hidrolik preslerin yer aldığı platform. 
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Şekil D.5 : Ahşap ofis bölümü. 

 

Şekil D.6 : Z02 mekanına geçiş kapısı (Z01’den). 
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Şekil D.7 : Z02 mekanına geçiş kapısı (Z02’den). 

 

Şekil D.8 : Z02 kuzey duvarı. 
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Şekil D.9 : Z02 güney duvarında yer alan pencere. 

 

Şekil D.10 : Z02 giriş kapısı. 
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Şekil D.11 : Z03 mekanına geçiş için sonradan açılan kapı. 

 

Şekil D.12 : Z03 mekanı. 
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Şekil D.13 : Z03 mekanı doğu duvarı. 

 

Şekil D.14 : Z03 mekanında kazanla bağlantıyı sağlayan kemerli niş. 
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Şekil D.15 : Z04 mekanı. 

 

Şekil D.16 : Yağhanenin kazanı. 
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Şekil D.17 : Yağhanenin bacası. 

.  

Şekil D.18 : Yağhane kuzey cephesi. 
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Şekil D.19 :  Yağhane ahşap giriş kapısı aydinlik penceresi. 

 

Şekil D.20 : Ana giriş kapısı solundaki pencere. 
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Şekil D.21 : Yağhane kuzey cephesinin kesme taş köşe bitişi ve kantar 

odası. 

 

Şekil D.22 : Yağhanenin kitabesi. 
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Şekil D.23 :  Yağhane kuzey cephesinde yer alan üçgen alınlık. 

 

Şekil D.24 : Yağhane batı cephesi. 
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Şekil D.25 : Yağhane batı cephesi. 

 

Şekil D.26 : Yağhane ahşap giriş kapısı. 
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Şekil D.27 : Z03 ve Z04 mekanları. 

 

Şekil D.28 :  Güney cephesinde kapatılmış durumda olan pencere.        
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Şekil D.29 : Güney cephesinde sövesi mevcut olmayan pencere. 

 

Şekil D.30 : Güney cephesi kesme taş köşe bitişi. 
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Şekil D.31 : Yağhane çatısında meydana gelen çökme. 

 

Şekil D.32 : Yağhane kuzey cephesinde oluşan yosunlanma. 
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Şekil D.33 : Pencere sövelerinde meydana gelen bozulmalar. 

 

Şekil D.34 : Sabunhane ahşap giriş kapısı. 
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Şekil D.35 : Sabunhane zemin kat doğu duvarı. 

 

Şekil D.36 : Sabunhanenin yıkılmış durumdaki ocağı. 
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Şekil D.37 : Sabunhanenin ahşap merdiveni. 

 

Şekil D.38 : Sabunhane birinci katı. 
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Şekil D.39 : Sabunhane birinci katı. 

 

Şekil D.40 : Sabunhane birinci katı. 
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Şekil D.41 : Sabunhane kazanın üzerindeki havalandırma deliği. 

 

Şekil D.42 : Sabunun döküldüğü bölümler. 
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Şekil D.43 : Kazanın arkasındaki ahşap dolaplar. 

 

Şekil D.44 : Sabunhane güney cephesi. 
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Şekil D.45 :  Sabunhane güney cephesi zemin kat pencereleri. 

 

Şekil D.46 : Sabunhane güney cephesi. 
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Şekil D.47 :  Sabunhane bacası. 

 

Şekil D.48 : Sabunhane batı cephesi. 
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Şekil D.49 :  Sabunhane batı cephesi zemin kat pencereleri. 

 

Şekil D.50 :  Sabunhane batı cephesindeki demir gergiler. 

 



 

137 

 

 

Şekil D.51 :  Sabunhane batı cephesi kalkan duvarı. 

 

Şekil D.52 :  Sabunhane kuzey cephesi. 
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Şekil D.53 :  Sabunhane kuzey cephesi. 

 

Şekil D.54 :  Sabunhane kuzey cephesi zemin kat penceresi. 
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Şekil D.55 : Sabunhane kuzey cephesi zemin kat pencereleri. 

 

Şekil D.56 :  Sabunhane kuzey cephesi kapatılmış pencere. 
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Şekil D.57 :  Sabunhane kuzey cephesinde yer alan balkon. 

 

Şekil D.58 : Sabunhane doğu cephesi. 
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Şekil D.59 :  Sabunhane batı cephesinde görülen tuğlada bozulmalar. 

 

Şekil D.60 : Sabunhane güney cephesinde görülem tuğlada malzeme kaybı. 
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Şekil D.61 : Sabunhane zemin kat iç mekanda zemine yakın yerlerde 

görülen bozulmalar. 

 

Şekil D.62 : Sabunhane güney cepjhesi pencere sövesinde oyuklanma. 
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Şekil D.63 : Sabunhane birinci kat tavanında çökme. 

 

Şekil D.64 : Sabunhane doğu cephesinde yükseltilen pencereler. 
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EK E 

 

  

Şekil E.1 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 

 

Şekil E.2 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 

 

Şekil E.3 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 
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Şekil E.4 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 

  

Şekil E.5 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 

 

Şekil E.6 : Savonnerie, Marius Fabre Salon-de-Provence, Fransa. 
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Şekil E.7 : Sayda Sabun Müzesi, Lübnan. 

 

Şekil E.8 : Sayda Sabun Müzesi, Lübnan. 
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Şekil E.9 : Sayda Sabun Müzesi, Lübnan. 

 

Şekil E.10 : Sayda Sabun Müzesi, Lübnan. 
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Şekil E.11 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 

 

Şekil E.12 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 

 

Şekil E.13 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 
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Şekil E.14 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 

 

Şekil E.15 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 

 

Şekil E.16 : Soap Factory, Minneapolis, ABD. 
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EK F 

 

 

Şekil F.1: Fabrika Tescil Raporu, 1985, BKVKK arşivi. 
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Şekil F.2: Fabrika Tescil Fişi, 1989, BKVKK arşivi. 
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Şekil F.3: Sabunhane Tescil Raporu, 1985, BKVKK arşivi. 
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Şekil F.4: Sabunhane Tescil Fişi, 1989, BKVKK arşivi. 
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Şekil F.5: 23.02.2013 tarihli BKVKK kararı. 
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Şekil F.6: 16.01.2013 tarihli BKVKK  kararı. 
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Şekil F.7: 17.07.2013 tarihli BKVKK kararı. 
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Şekil F.8: BKVKK 20.12.2013 tarihli kararı. 
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Endüstri Mirasının Belgelenmesi ve Korunmasına İlişkin TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of Industrial Heritage- 

Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma Komitesi) Tüzüğü
18

 

Giriş 

Obje yapımında kullanılan yöntemlerdeki temel değişiklikleri aktarmak üzere, 

insanlık tarihinin en eski dönemleri arkeolojik kanıtlarla tanımlanmaktadır. Bu 

değişiklikleri korumanın ve bunlar üzerinde çalışmalar yapmanın önemi evrensel 

olarak kabul edilmektedir. 18. yüzyılın sonlarında, en az Neolitik Çağ ile Demir Çağı 

arasındaki kadar köklü bir değişiklik meydana gelmiştir. Bu dönemde üretimin 

sosyal, teknik ve ekonomik boyutlarında görülen gelişmeler, bir devrim olarak kabul 

edilebilecek denli hızlı ve köklü olmuştur. Sanayi Devrimi, insan nüfusunun her 

zamankinden daha geniş bir kısmının yanı sıra, diğer tüm varlıkları da etkileyen 

tarihi bir fenomenin başlangıcını oluşturmaktadır ve bu, günümüze kadar sürmüştür. 

Bu köklü değişikliklere ait kanıtlar, insanlık adına evrensel bir önem taşımaktadır. 

Bu kanıtların incelenmesinin ve korunmasının öneminin farkına varılmalıdır. 2003 

yılında TICCIH’in Rusya’daki kongresinde bir araya gelen temsilciler, endüstriyel 

faaliyetler amacıyla inşa edilen yapıların, içlerinde kullanılan donanımın ve bunların 

bulunduğu alanların tüm diğer somut ve soyut özellikler ile birlikte, büyük bir önem 

taşıdığını belirtmek istemişlerdir. Bunlar incelenmeli, tarihleri öğretilmeli, taşıdıkları 

anlam ve önem herkes için açık bir hale getirilmeli, en dikkat çekici ve tipik 

örnekleri belirlenmeli, korunmalı, günümüzde ve gelecekte kullanmak üzere 

bakılmalıdır. 

1. Endüstri mirasının tanımı 

Endüstri mirası; endüstri kültürünün tarihi, teknolojik, sosyal, mimari, ya da bilimsel 

değer taşıyan kalıntılarını içerir. Endüstri arkeolojisi, somut ya da soyut bütün 

kanıtları, belgeleri, endüstriyel üretim için veya endüstriyel işlemlerle oluşturulan 

yapıları, yerleşimleri, doğa ve kent peyzajlarını inceleme yöntemidir. Endüstri 

arkeolojisi, endüstriyel geçmişi ve günümüzü anlamak için en uygun olan 

yöntemlerden faydalanır. Bu çalışmaya yönelik ilgi, 18. yüzyılın 2. yarısında Sanayi 
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 Tüzüğün Türkçe çevirisi, Gül Köksal’ın İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan ‘İstanbul’daki 

Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri’ adlı doktora çalışmasından alınmıştır. 
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Devrimi’nin başlangıcından günümüze kadar uzanmaktadır. Endüstri arkeolojisi, 

teknoloji tarihi çerçevesinde iş ve çalışma tekniklerine yönelik çalışmalardan 

faydalanmanın yanı sıra, erken endüstri olarak nitelendirilebilecek daha eski 

dönemleri de inceler. 

2. Endüstri mirasının değeri 

i. Endüstri mirası, köklü tarihi sonuçları olan ve olmaya devam eden faaliyetlerin bir 

kanıtıdır. Bu kanıtlar dünyamızı tanımamızda ve dünyanın nasıl meydana geldiğini 

anlamamızda çok büyük bir öneme sahiptir. 

ii. Daha çok fiziksel materyaller içerse de, endüstri mirası, insan davranışlarının 

önemli bir yönünü oluşturan insan zekâsına yönelik önemli bir kanıttır. 

iii. Endüstri mirası ekonomik bir kaynak ve bir servettir. Bu kaynağı kullanmaya 

devam etmek, yıkarak ve yeniden inşa ederek enerji kaybetmeyi engellerken, diğer 

yandan doğaya, tarım alanlarına yapılan müdahaleyi ve nüfus hareketlerini azaltır. 

iv. Endüstri mirasının, bozulan veya zarar gören alanların ekonomik açıdan 

yenilenmesinde de önemli rolü vardır. Yeniden işlevlendirme ile sağlanan süreklilik, 

uzun süreli istihdam kaynaklarının aniden yok olmasıyla karşı karşıya kalan 

toplumlarda psikolojik istikrarı sağlayacaktır. 

v. Endüstri, modern yaşam için hayati bir önem taşımaya devam etmektedir ve bu 

önem hem geçmişte, hem de günümüzde halk tarafından anlaşılmaktadır. 

3. Tanımlama, tescil etme ve araştırmanın önemi 

i. Belgeleme, endüstri mirası çalışmalarının temel kısmını oluşturur. Bir sit alanının 

fiziki özelliklerini ve koşullarını tam olarak belgeleme, henüz sit bölgesine hiçbir 

müdahale yapılmadan gerçekleştirilmeli ve kamu arşivinde yerini almalıdır. Sit alanı 

işlevini yitirmeden önce belgelenirse, pek çok bilgi toplama olasılığı vardır. Belgeler; 

yazılı açıklamalar, çizimler, fotoğraflar ve hareketli objelerin video filmleri ile, 

bunları destekleyen referanslardan oluşmalıdır. İnsanların anıları da eşsiz ve yeri 

doldurulamayacak kaynaklardır ve fırsat buldukça bunlar da belgelenmelidir. 

ii. Endüstri mirası çalışmalarındaki temel yöntemlerden biri, tarihi endüstri sitlerinin 

arkeolojik incelemeleridir. Bu tür kazı çalışmaları, diğer tarihi ve kültürel 

dönemlerdeki çalışmalar ile aynı yüksek standartlarla gerçekleştirilmelidir. 
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iii. Endüstri mirasının kapsamını belirlemek için, coğrafi bölgelerin ve dikkate değer 

işkollarının incelenmesi gereklidir. Bu bilgileri kullanarak, tanımlanan sit alanlarının 

tümünün envanteri oluşturulmalıdır. Hazırlanan envanterler kolaylıkla 

araştırılabilecek nitelikte olmalı ve kamu hizmeti olarak serbestçe ulaşabilmesi 

sağlanmalıdır. Bilgisayara yüklemek ve on-line erişimi sağlamak yararlı hedeflerdir. 

iv. Tarihi araştırma programları, endüstri mirasının korunmasını destekleyen 

politikalara ihtiyaç duymaktadır. Pek çok endüstri mirasının birbirinden bağımsız 

olması nedeniyle, dünya çapında önemli sitlerin veya bölge çeşitlerinin 

tanımlanmasında uluslararası çalışmalar yardımcı olabilir. 

v. Endüstri yapılarının değerlendirilmesi için ölçütler belirlenmeli, makul ve tutarlı 

standartların kamu tarafından kabul edilmesi için bunlar yayımlanmalıdır. Bu 

ölçütler; uygun araştırmalarla kuvvetlendirilerek, en önemli mevcut peyzaj 

alanlarının, sitlerin, yerleşkelerin, yapıların, makinelerin ve endüstri süreçlerinin 

tanımlanmasında kullanılmalıdır. 

vi. Belli bir öneme sahip olduğu tespit edilen alanlar ve yapılar, bu yerlerin önemini 

koruyacak bir biçimde etkili yasal düzenlemelerle korunmalıdır. Uluslararası 

karşılaştırmalara olanak sağlayan ortak ölçütler belirlenmelidir. UNESCO’nun 

Dünya Mirası Listesi, sanayileşmenin insan kültüründeki olağanüstü etkisini 

yansıtmalıdır. 

vii. Dikkat çekici sitlerin değeri belirlenmeli ve gelecekteki müdahaleler için 

konunun ana noktaları saptanmalıdır. Bu yerlerin önemlerinin korunmasına ilişkin 

her türlü yasal, idari veya mali önlemler uygulamaya koyulmalıdır. 

viii. Risk altındaki sit alanları belirlenmeli ve bu riski azaltmak için uygun önlemler 

alınmalıdır. Ayrıca bu alanları restore etmek veya yeniden kullanmak için uygun 

projelere yardım edilmelidir. 

4. Yasal koruma 

i. Endüstri mirası, kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Bununla 

birlikte, yasal olarak korumaya yönelik düzenlemeler yapılırken, endüstri mirasının 

kendine özgü nitelikleri de gözönüne alınmalıdır. Bu düzenlemeler endüstri 

komplekslerindeki donanımı, makineleri, yer altındaki elemanları, yapıları, bina 

gruplarını ve bütün alanı koruyacak nitelikte olmalıdır. Endüstriyel atık bölgeleri, 
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ekolojik değerlerinin yanı sıra, potansiyel arkeolojik değerleri açısından da dikkate 

alınmalıdır. 

ii. Endüstri mirasının korunmasına yönelik programlar, ekonomik gelişme 

politikalarıyla ve bölgesel-ulusal planlamalarla bütünleştirilmelidir. 

iii. Endüstri mirasının önemli unsurlarının ortadan kaldırılmasını veya zarar 

görmesini engellemek için, önemli endüstri tesislerinin kapanmasına süratli bir 

şekilde tepki verebilmek üzere, gerekli yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır. Tehdit 

altındaki önemli alanları korumak gerektiğinden yetkililer müdahale edebilmelidir. 

iv. Çok önemli endüstri sitleri, tamamen korunmalı ve tarihi bütünlükleri veya 

özgünlüklerini tehlikeye atacak hiçbir değişikliğe izin verilmemelidir. Adaptasyon ya 

da yeniden kullanım, endüstri yapılarının kurtarılmasını sağlamanın uygun ve kârlı 

bir yolu olarak kabul edilebilir. Bu uygulamalar, yasal kontrollerle, teknik önerilerle, 

vergi düzenlemeleriyle ve bağışlarla teşvik edilmelidir. 

v. Hızlı yapısal değişikliklerle tehdit edilen endüstri yerleşkeleri hükümet tarafından 

desteklenmelidir. Bu tür değişiklikler nedeniyle endüstri mirasına yönelik potansiyel 

tehditler önceden sezilmeli ve acil eylemlerden kaçınmak için planlar 

hazırlanmalıdır. 

vi. Hükümetlerin endüstri mirasının korunmasıyla ilgili soruşturmalarda bağımsız 

bilgi verebilecek uzman danışma kurulları bulunmalıdır ve önemli her durumda, bu 

kurulun görüşlerine başvurulmalıdır. 

vii. Gönüllülerin oluşturduğu dernekler ve topluluklar, endüstri sitlerinin 

tanımlanmasında, korumaya halkın katılımını sağlamakta, konuyla ilgili bilgilerin 

araştırmaların yayılmasında önemli bir role sahiptir ve endüstri mirasının korunması 

için vazgeçilemez aktörlerdir. 

5. Koruma ve bakım 

i. Diğer kültürel alanların hepsinden farklı olarak, endüstri mirasının korunması 

işlevsel bütünlüğün korunmasına bağlıdır ve bir endüstri mirasına yapılacak 

müdahaleler, mümkün olduğunca koruma amaçlı olmalıdır. Bölgedeki makinelerin 

veya diğer bileşenlerin özgün yerlerinden ayrılması, ortadan kalkması, ya da 

bölgenin bir parçasını oluşturan yardımcı unsurların yıkılması durumunda endüstri 

sitinin önemi büyük oranda azalacaktır. 
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ii. Endüstri sitlerinin korunması, tesislerin orada bulunma amacının, ya da 

amaçlarının ayrıntılı olarak bilinmesini ve burada gerçekleştirilmiş çeşitli endüstriyel 

işlemlerden haberdar olunmasını gerektirir. Bunlar geçen zaman içinde dikkat çekici 

bir şekilde değişikliğe uğramış olabilirler, ancak tüm eski kullanımlar incelenmeli ve 

değerlendirilmelidir. 

iii. Yerinde koruma her zaman için yerine getirilecek ilk sorumluluk olmalıdır. Bir 

yapının parçalara ayrılması, ya da başka bir yere taşınması, ancak çok büyük 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar sözkonusu olduğu takdirde kabul edilebilir. 

iv. Yeniden işlevlendirerek korumayı sağlamak için, endüstri sitinin rehabilitasyonu 

ve uygun bir yeni işleve uyarlanması, sadece özel bir tarihi öneme sahip olmayan 

sitler için kabul edilebilir. Endüstri sitinin niteliklerine dikkat eden, özgün işleyiş ve 

düzenek modellerini koruyan yeni kullanımlar aranmalıdır. Yeni işlevler, endüstri 

sitinin özgün veya temel kullanımıyla mümkün olduğunca uyumlu nitelikte 

olmalıdır. 

v. Müdahaleler geri dönülebilir nitelikte ve minimum düzeyde etkili olmalıdır. 

Kaçınılmaz boyutlardaki her türlü değişiklik belgelenmeli, alandan alınan önemli 

öğeler kayda geçirilmeli ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Birçok endüstriyel 

işlemin anlaşılması, endüstri sitinin bütünlüğünün bir parçası olan patinaya bağlıdır. 

vi. Endüstri sitini yeniden inşa etmek, ya da daha önceden bilinen haline geri 

döndürmek, sıradışı müdahalelerdir ve yalnızca alanın bütünlüğüne faydalı olduğu 

takdirde, ya da tehlike altındaki önemli bir alanın zarar görmesi durumunda uygun 

görülmektedir. 

vii. Eski, ya da modası geçmiş süreçlerdeki insan marifetleri çok önemli kaynaklardır 

ve bunların kaybolması durumunda yerleri doldurulamaz. Bunların çok dikkatli bir 

şekilde kayda geçirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gereklidir. 

6. Öğretim ve eğitim 

i. Endüstri mirasının metodolojik, teorik ve tarihi yönlerine ilişkin profesyonel 

uzman eğitimi, teknik ve yüksek öğretim düzeyinde verilmelidir. 

ii. İlk ve orta öğretimdeki öğretmenlerin faydalanması için, endüstri geçmişi ve 

endüstri mirası hakkında özel eğitim malzemeleri üretilmelidir. 
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iii. Belgesel kayıtların, şirket arşivlerinin, bina planlarının, ayrıca endüstriyel 

ürünlerin örnek modellerinin saklanması teşvik edilmelidir. 

iv. Uluslararası işbirliği endüstri mirasının eşgüdümlü girişimlerle ve ortak 

kaynaklarla korunmasına yönelik uygun bir yaklaşımdır. Seçim, uluslararası 

envanterler ve veri tabanları için, genel ölçütler belirlenmelidir. 

 

7. Sunum ve yorum 

i. Kamunun endüstri mirasına ilgi duyması ve sözkonusu mirasın değerinin bilinmesi 

korumanın en kesin yoludur. Bunun için, televizyon programları yapılmalı, kitap ve 

broşürler basılmalı, sergiler düzenlenmeli, önemli endüstri sitleri ve endüstri 

alanlarındaki turizm geliştirilmeli ve koruma teşvik edilmelidir. 

ii. Uzman endüstri ve teknik müzeler ile, koruma altındaki endüstri sitleri ve endüstri 

mirasının tanıtılması, korumanın ve sunmanın önemli yollarıdır. 

iii. Kamu yetkilileri tarihi endüstri alanlarının önemlerini, değerlerini ve taşıdıkları 

anlamı halka anlatmakta etkin bir yaklaşım benimsemelidirler. 

iv. Bölgesel ve uluslararası endüstri mirası güzergâhları, farklı toplumlar arasındaki 

endüstri teknolojisi akışına dikkati çekebilir. 

TICCIH endüstri mirası konusunda çalışan bir dünya örgütüdür. TICCIH’in amacı, 

endüstri arkeolojisinin ve endüstri kültür mirasının korunmasına, incelenmesine, 

belgelenmesine, araştırılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olmaktır. TICCIH 

endüstri mirası konusunda ICOMOS’un danışmanıdır. 
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