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Yozgat ili, Merkez Türkmensarılar Köyünde tapunun 145 ada, 1 parsel numarasında 
mülkiyeti köy tüzel kişiliği adına kayıtlı Hüseyin Ağa Camiinin tescillenmesi istemiyle 
hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 27.02.2014 gün ve 349 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri 
içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 30.05.2014 gün 
ve 639 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 5172 sayılı yazısı, konuya ilişkin Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü uzmanlarının 26.02.2014 tarihli raporu ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.04.2014 tarih ve 454 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat ili, Merkez Türkmensarılar Köyünde ve sit alanı dışında, tapunun 145 ada, 1 parsel 
numarasında köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan Hüseyin Ağa Camii’nin, 2863 sayılı 
yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit 
ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları 
taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı 
grubunun “ 1.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli 
kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında 
yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.



AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E

ANIT

ENVANTER NO

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA NO

İLİ: YOZGAT İLÇESİ: MERKEZ MAHALLE /KÖY: TÜRKMENSARILAR KÖYÜ 
VEYA MEVKİİ: KORUMA

DERECESİ:
ANITSAL x1 2 3

CADDE/ SOKAK
KADASTRO

Pafta: İ33B02C A d a: 145 Parsel: 1
fÇVRESEL 1 2 3
Çevreye Aykırı

ADI: Hüseyin Ağa 
Camii

YAPTIRAN: YAPAN: MİMARI ÇAGI(USLUP):
YAPIM TARİHİ: 1786 KİTABE: Var VAKFİYE:

GENEL TANIM:

Cami kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Kesme ve moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş olan taşınmazın üzeri kırma çatı ile 
kapatılmıştır. Caminin kuzeyinde yanları duvarla, önü ise camekânla örtülmüş sundurma şeklinde son cemaat mahalli bulunmaktadır. Hali hazırda son 
cemaat mahalli beton malzeme ile iki kata bölünmüştür. Son cemaat yerinde ve harime giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi bu bölüntüden dolayı zarar 
görmüş bir kısmı bölüntünün altında bir kısmı ise üzerinde kalmıştır.
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BUGÜNKİ SAHİBİ

Türm ensarılar Köyü Tüzel Kişiliği

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

M ÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen Cam i, K esm e ve m oloz taş m alzem e kullanılarak 
inşa edilm iş ve üzeri kırm a çatı ile kapatılm ıştır. C am inin kuzeyinde yanları duvarla, önü 
ise cam ekânla örtülm üş sundurm a şeklinde son cem aat m ahalli bulunm aktadır. Hali 
lazırda son cem aat m ahalli beton m alzem e ile iki kata bölünm üştür. Son cem aat yerinde 
ve harim e giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi bu bölüntüden dolayı zarar görm üş bir 
cismi bölüntünün altında bir kısm ı ise üzerinde kalm ıştır. Cam inin kuzey-doğu dış 
cöşesinde bulunan altıgen kaideli taş m alzem eden silindirik tek şerefeli m inaresi sonradan 
yapılmıştır. Harim  kısm ına m ihrap ekseninde bulun yuvarlak kem erli kapıdan girilir. 
K uzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı harim  çift katlı ahşap tavana sahiptir. 1977 
yılında yenilendiği anlaşılan ahşap tavanın orta kısm ı çökertilerek yanlar yüksek 
tutulmuştur. Harim in kuzey ve güneyinde iki, doğu ve batı duvarında birer pencere 
bulunmaktadır. Bu pencerelerin korkulukları dövm e dem irden olup orijinal olduğu 
düşünülm ektedir. M inberi ahşap olup korkulukları çakm a tekniğinde yapılm ıştır. Harimin 
cuzeyinde ise asm a kat şeklinde kadınlar m ahfili yer alm aktadır.D ikdörtgen planlı ve 
cırma çatılı taşınm azın, harim e giriş kapısı ve kem er köşeliklerindeki ufak süslem eler ve 
mihrabındaki küçük bezem eler haricinde yapının iç ve dışında herhangi bir süsleme 
unsuruna rastlanılm am ıştır.
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