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Üniversitemiz Eski Ürgüp Tekel Fabrikasını satın alarak, yerleşkelerine bir
yenisini daha eklemiş oldu.

15 yıla yakın bir süredir atıl ve boş durumda olan fabrika alanı, Diş Hekimliği
Fakültesi başta olmak üzere hızlı bir büyüme sürecinde olan üniversitemizin
fakülte binaları, kütüphaneleri ve kampüs alanı olarak değerlendirilecek.

Fabrikanın alımına ilişkin basın toplantısına Ürgüp Kaymakamı Mehmet
Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, üniversitenin akademik ve
idari personeli katıldı.

Üniversitemizin elinden geldiğince hem bölgesel kalkınmaya hem de ülkemizin
kalkınmasına eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yoluyla destek olmaya



çalıştığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “15 yıllık geçmişiyle
güçlü bir üniversiteyiz. Eminiz ki, hızlı bir şekilde gelişen, mesleki ve teknik
eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olan Kapadokya Üniversitesinin hem
Ürgüp’e hem Nevşehir’e hem de Kapadokya bölgesine büyük katkıları var. Bu
vesileyle, Türkiye’nin dört bir yanında üniversite tercihleri yapmayı bekleyen
aday öğrencilerimizi gerek yerleşkeleri gerekse de eğitim felsefesiyle Avrupa’da
dahi örneği bulunmayan Kapadokya Üniversitesine davet ediyorum.” dedi.
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1942 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Nevşehir bölgesini ziyaretinden
sonra özellikle Nevşehir Belediye Başkanı Şükrü Süer‘ün üzüm üreticilerinin
sorunlarına çözüm bulunması talebi dikkate alınarak, 1943 yılında Ürgüp Tekel
Şarap Fabrikası'nın temeli atılmış, 1944 yılında üretime geçmiştir.

Fabrika, 29.430 metrekare büyüklüğündeki tek parsel üzerinde yer almakta
olup, bu alanda şarap üretimi ve şişelemesi yapılmıştır. Parsel üzerinde yer alan
binaların büyük çoğunluğu 1944 yılında tamamlanmıştır. Şişe yıkama yeri olarak
geçen en yeni bina ise 1988 yılında inşa edilmiştir.
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Ürgüp Şarap Fabrikası, Türkiye’nin tek doğal şarap mahzenine sahip olan
fabrika özelliği taşımaktadır.

60 yıl boyunca kamu kuruluşu olarak çalışan fabrika, 2004 yılı sonunda Mey İçki
Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından özelleştirme sonucu satın alınmıştır. Özelleştirme
sonunda bir süre üretime devam eden fabrika daha sonra devre dışı bırakılmış
ve yaklaşık 15 senedir atıl durumda kalmıştır.



Ağustos ayında Üniversitemizin bünyesine katılan Fabrika, başta diş hekimliği
fakültesi ile sağlık bölümlerimiz olmak üzere, birçok fakültemizin binalarının yer
alacağı, eğitim-öğretim ve bilim yuvası olarak ülkemize, şehrimize ve ilçemize
hizmet edecek.

Kaynak: "Tekel Ürgüp Fabrikasının Makus Talihi", Doç. Dr. Faruk Güçlü,
FİB Haber, 9 Mayıs 2020.

Eski Fotoğraflar: Foto Kral Arşivi, Muharrem Kosluoğlu.
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