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İzmir ili, Bergama ilçesi, Bölcek Mahallesinde, bir bölümü günüm üzde fiilen mezarlık olarak 
kullanılan, Bergama Belediyesi adına kayıtlı 208 ada, 1 parselin tamamının mezarlık olarak kullanılabilmesi 
amacıyla 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacağı, bu sebeple tabi 
olunan Kanun ve Yönetmelikler kapsam ında kurum görüşünün sayısal ortamdaki veriler ile birlikte 
gönderilmesi istenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 
10.10.2017 tarih ve 87022314-310.01 ,04-E.262541 sayılı yazısı, konuya ilişkin 2863 sayılı yasanın 
7.maddesine göre yapılacak tespit ve tescil çalışmalarına esas ilgili kurum görüşlerinin istendiği 24.10.2017 
tarihli ve 4010 sayılı M üdürlük yazısı ve 2863 sayılı K anunun 7. M addesi gereği iletilen kurum görüşleri; 
Kurul Müdürlüğü uzm anlarınca hazırlanan 12.12.2017 tarihli ve 1574 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşm eler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, 208 ada, 1 parselin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; 208 ada, 1 parselin parsel sınırlarının korunm a alanı 
olarak belirlenmesine; 208 ada, 1 parselin mezarlık olarak kullanılabilmesi am acıyla  1/5000 ölçekli nazım ve 
1/1000 ölçekli uygulam a imar planlarının hazırlanmasında 2863 sayılı yasa kapsam ında sakınca olmadığına;

Söz konusu parselin günüm üzde mezarlık olarak kullanılan bölüm ünde yapılacak yeni definlerin 
mevcut mezar taşlarına ve mezarlara zarar verm eyecek şekilde planlanmasına; parselin geri kalan 
bölümlerinde ihtiyaç duyulacak yapı ve fiziki düzenlemelere ilişkin hazırlanacak mezarlık planının 
değerlendirilmek üzere kurulum uza iletilmesine

Kültür Varlıkları ve M üzeler Genel M üdürlüğünün M ezar Taşlarının Tespitine ilişkin 03.09.2013 
tarihli ve 171208 sayılı yazısı gereği söz konusu m ezar taşlarının kaçakçılığa konu olmaması amacı ile 
Bölcek Mahallesi mezarlığının korunm asına yönelik gerekli her türlü güvenlik tedbirlerinin ilgili kurum ve 
kuruluşlarca alınmasına; özellikle Osmanlı Dönemi Sonuna kadar olan m ezarlara ait mezar taşlarının net ve 
yüksek çözünürlüklü fo toğraf  ve detaylı bilgilerini içeren envanter kayıtlarının çıkarılarak korum a altına 
alınması ve oluşturulan bu dosyalardan bir örngğ4rii'n j.lgili>|ylüze M üdürlüğüne teslim edilerek muhafaza 
edilmelerinin sağlanması ve sonucundan koru^râ $($İg& Ktfruli^îVlüdürlüğü ve Kültür Varlıkları Ve M üzeler 
Genel M üdürlüğüne bilgi verilmesine karar ^ H d ı .
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Yapılan Onarımlar:
208 ada,. 1 parselde bulunan mezarlık olarak kullanılan alanının etrafı 

taş duvarla çevrili olup mezarlık alanı içerisi selvi ağaçları ile 
yeşillendirilmiştir. Yeni ve eski mezarların bir arada olduğu mezarlıkta 
Osmanlı dönemine ait çok miktarda mezar taşı da bulunmaktadır. 
Mezarlıktaki Osmanlı dönemine ait şahidelerin birçoğu yazılıdır. Bu 
şahidelerin içerisinde sarık, üçgen formda başlıklara sahip örnekler çokça 
mevcuttur. Kabartma tekniğiyle şahidelere işlenmiş kitabelere sahip mezar 
taşlarında geometrik ve bitkisel süslemeler mevcuttur, bazı Osmanlı mezar 
taşlan silinerek günümüz alfabesiyle yazıldığı görülmüştür. Mezarlık 
alanında antik dönem bazı buluntulara ( sütun) rastlanılmış bunların taşıma 
yoluyla getirildiği kanısına varılmıştır.

Mezar taşlarındaki tarihler incelenildiğinde mezar taşlarının büyük 
çoğunluğunun 19. Yüzyıla ait oldukları görülmüştür. Mezarlık alanında 
okunabilen mezar taşarlından bazılarının tarihleri şöyledir. H.1235 
(M .1820), H.1267, (M .1821), H.1242, (M.1826), okunamayan ve üzerinde 
tarih bulunmayan bazı mezar taşlarının ise daha eski tarihlere ait oldukları 
düşünülmektedir.

Orijinal Kullanımı: mezarlık
Bugünkü Kullanımı: mezarlık
Önerilen Kullanımı: mezarlık

Hazırlayanlar: ./2017

Teknik bilgiler: Elektrik
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Kültür ve Turizm Uzmanı

Yapım Tarihi: - Kitabe: Vakfiye:-
Genel Tanım: Günümüzde bir bölümü mezarlık olarak bir bölümü tarla olarak kullanılan Bergama Belediyesi adına kayıtlı 208 ada, 1 
alanının batısında kalmaktadır.
Koruma
Durumu

Taşıyıcı A Dış,Yapı A Üst Yapı A
B B B
C C C

İç Yapı Süsleme Elemanları Rutubet

Vaziyet planı:




