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Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Koçgazi K öyü’nde ve tapunun 10 pafta, 905 parselinde yer 
alan Köy C am ii’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında incelendiğine ilişkin bilgi ve belgeleri konu alan 
Vakıflar Genel M üdürlüğü’nün (Kütahya Bölge M üdürlüğü) 27.12.2013 gün ve 35030805- 
150.01 /(3959)/3967 sayılı yazısı, söz konusu camiye ilişkin onarım taleplerinin ve kurum görüşünün 
iletildiği Sandıklı Kaymakamlığı’nın (İlçe Müftülüğü) 12.12.2013 gün ve 81202488-215/825 sayılı 
yazısı ve 15.01.2014 gün ve 81202488-215/25 sayılı yazısı ile 06.03.2014 gün ve 1685 sayılı sunuş 
raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Koçgazi K öyü’nde ve tapunun 10 pafta, 905 parselinde yer 
alan Köy C am ii’nin yapım malzemesi ve tekniği, plan şeması, kitle ve gabarisi ve dekoratif  unsurları 
vb. bakımından 2863 sayılı Kanun kapsamında değerler taşıdığı anlaşıldığından; söz konusu caminin 
anılan kanun kapsamında I. (Bir) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilinin 
ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; bahsi geçen caminin çatısının sökülerek aynı malzeme 
ile ahşap elemanlarının onarım mm  ve yenilenmesinin ve kiremit aktarımının, caminin elektrik 
tesisatının yenilenmesinin ve kadınlar bölümündeki bozulan ahşap vb elemanların aynı malzemeyle 
onarımınm Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı 
İlke Kararında tanımı yapılan basit onarım kapsamında uygun olduğuna; uygulamanın Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü uzmanlan denetiminde yapılmasına ve uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların 
K um lum uza iletilmesine; söz konusu caminin batı tarafındaki duvarın kayma nedeniyle oluşan 
çatlağının giderilmesi ve şadırvan tarafındaki duvarın bakımı talebinin ise söz konusu camide 
yapılacak müdahalelere ilişkin statik raporun Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine 
ve bahsi geçen camide can ve mal güvenliğine karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce 
alınmasına karar verildi.
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Dikdörtgen planlı cami, içte ahşap çıtalı kubbe, dışta ise ahşap saçaklı, marsilya kiremit kaplı kırma 
çatı ile örtülüdür. Kırma çatının mahya noktalarında iki adet alem yer alır. Kagir olarak inşa edilmiş 
yapının beden duvarları ahşap hatılların taşıdığı moloz taş malzeme ile yapılmıştır.

Yapıtım giriş cephesinde küçük açıklıklı yanlarda ve üstte olmak üzere üç, doğu ve batı 
cephelerinde geniş açıklıklı dört, mihrabın iki yanında ise birer pencere açıklığı yer almaktadır. Bütün 
pencereler PVC doğramalıdır ve demir pencere korkulukları yer alır. Dışarıda Mihrap üzerinde mihrap 
duvarını vurgulama amaçlı sivri kemerli küçük bir niş göıülmektedir.

Caminin kuzeybatı köşesinde 1997 yılında yapılmış camiye bitişik olmayan bir minare 
bulunmaktadır.

Yapının kuzey cephesinde yer alan açık son cemaat yeri, ahşap iki ayak üzerine oturan düz 
ahşap çatı ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin önünde abdest almak için saç sundurma ile örtülü mekan 
yer alır.

Harim mekam ahşap çıtalarla oluşturulmuş kubbe ile örtülüdür. Kubbe göbeğinde geometrik 
motiflerle ve s kıvrımları ile rozet motifi oluşturulmuştur.

Harimin güney duvarı ekseninde yer alan yarım daire nişli, yuvarlak kemerli mihrap nişi 
sadedir. Harimin güneybatı köşesinde ahşap minber yer almaktadır.

Harimin kuzeyinde, giriş kısmında kadınlar mahfili yer almaktadır. Kadınlar mahfili ahşap 
direkler üzerine oturmaktadır. Mahfilin orta ekseninde küçük yuvarlak balkon çıkıntısı bulunmaktadır.
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