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Antalya İli, Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi, 226 parselde yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

mülkiyetinde kayıtlı, Vakıf Zeytinliği I.Derece Doğal Sit Alanında yapılan tespit-tescil çalışmalarına ilişkin 

Antalya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2014 tarih ve 2995 sayılı kararı, Antalya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.10.2014 tarihli uzman raporu okundu, alan Kurul 
üyelerince yerinde görüldü, ekleri ve dosyası incelendi, alanın doğal sit statüsü de dikkate alınarak  yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisindeki Vakıf Zeytinliği’nin Beylerbeyi Murat Paşa tarafından 1574 

tarihinde vakıf durumuna getirildiği, 1930’larda ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce işletilmesine karar verildiği, 

çiftlikteki eski kanallar onarılarak yeniden düzenlenmiş olduğu, Antalya’nın kuzeyinde bulunan Kırkgöz 

mevkiinden alana su taşıyan kanallar inşaa edildiği, 1965 yılında ise işletmedeki zeytinleri daha iyi 

değerlendirmek amacıyla vakıfta zeytinyağı fabrikasının kurulduğu ve bu fabrikada yöre halkının zeytinlerinin 

işlenmesine başlandığının Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığına, 
Kentsel bir yeşil alan olarak sahip olduğu özellik yanında,1936 yılında zeytinlik üretim alanı olarak 

kurulması ile neredeyse Cumhuriyet yaşına yakın bir süreçte Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki üretimin 

canlandırılmasına yönelik oluşumların Antalya İlindeki örneklerinden biri olması, bu özelliğini halen sürdürmesi 

ve kent belleğinde bu özelliği ile yer etmesi açısından da çok önemli olduğuna, aynı şekilde alanın yeşil 

örtüsünün büyük bir kısmını oluşturan zeytin ve narenciye ağaçlarının bölgenin bitki karakterini yansıtması 

özelliği ile birleşince Vakıf Zeytinliğinin Antalya’nın tarımsal kültürünü yansıtan ve geleceğe aktarılması 

zorunlu alanlardan biri konumunda olduğuna, bu durumun Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan incelemede de 

tespit edildiğine, 
Tüm bu hususlar doğrultusunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı 226 parselde, Vakıf 

Zeytinliği I.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan sarnıç ve fabrika kompleksine ait üretim, depolama, 

konaklama amaçlı kullanılan tüm yapılara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde;  

Geleneksel üretimle modern üretimin arasında kalan dönemi yansıtan, kentle ilişkisi, tekliği, kent 

belleğindeki simgesel yeri, tarım tarihi bakımından kentin gelişimine doğrudan katkı sağlaması, 20.yüzylın 

ortalarına ait endüstri tarihine ilişkin bilgi sunması, kent ve kamu yararına kullanılmak üzere yeniden 

değerlendirilebilir olması gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Vakıf Zeytinliği içerisindeki fabrika 

kompleksine ait yapılar ile sarnıcın,  
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 

tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4. Maddesinin (c)  bendinde tek yapılar için belirtilen “taşınmazın 

tarihi, estetik, mahalli, simgesel, belgesel, işlevsel, maddi, hatıra, izlenim, teklik, nadirlik, onarılabilirlik 

değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, biçim bakımından özellik göstermesi” 

kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından, 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi uyarınca “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda sarnıcın koruma grubunun I. Grup, diğer yapıların ise II. Grup olarak belirlenmesine, koruma 

alanı sınırları önerisi ile yapılara ait tescil fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

Ayrıca, fabrika yapıları içerisine yer alan orijinal üretim ekipmanlarının yapıya geri kazandırılarak 
sergilenmesinin sağlanmasının ilgili kurumlara tavsiyesine karar verildi.  
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Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR                                                                Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI                                                                         
             İMZA                                                                                                          İMZA 

     

               Üye                                                Üye                                                 Üye 

Prof.Dr. Ziya GENÇEL                 Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR           Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT 
     (BULUNMADI)                                          İMZA                                             İMZA 

 
 
              Üye                                               Üye                                                Üye 

Emel BOYACIOĞLU                     Yaşar PARLAYÜKSEL                      Barış SOYKAM 

            İMZA                                  Ant.Büyükşehir Bld.Tem.                      Kepez Bld.Tem. 
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  Mustafa DEMİREL                               Erdem SATILMIŞ                         Osman GEYİK 

     Ant.Müze Md.                       Ant.Çevre ve Şehircilik Md.Tem.        Ant.Vakıflar Bölge Md.V. 

            İMZA                                                  İMZA                                             İMZA 
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