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Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde, tapunun 103 ada, 28 parsel numarasında 
köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan camiinin tarihi eser ve korumaya ihtiyacının olup 
olmadığı görüşünün yazılı olarak beyan edilmesi hususunda Çekerek Kaymakamlığı, İlçe 
Müftülüğünün 22.01.2014 gün ve 20 sayılı yazısı ve eklerinin, Yozgat İlinin, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında olması nedeniyle Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Sivas 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.02.2014 gün 132 sayılı yazısı ve 
Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde bulunan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait 
Fuadiye köyü camisinin tescillenmesi istemiyle hazırlanan belgelerin ekte sunulduğu 
gereğinin yapılması hususunda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 24.02.2014 gün ve 322 
sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 289 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.03.2014 tarih ve 275 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde ve sit alanı dışında, tapunun 103 ada, 28 
parsel numarasında köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan camii niteliğindeki taşınmazın, 
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 (b) 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.
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ANIT
ENVANTER NO

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA NO

İLİ: YOZGAT İLÇESİ: ÇEKEREK
MAHALLE /KÖY: FADİYE KÖYÜ 

VEYA MEVKİİ: KORUMA
DERECESİ:

ANITSAL x1 2 3

CADDE/ SOKAK
KADASTRO

Pafta:H34c17d2c Ada: 103 Parsel: 28
ÇEVRESEL 1 2 3

Çevreye Aykırı

ADI: KÖY CAMİİ
YAPTIRAN: YAPAN: MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):

YAPIM TARİHİ: 1910 KİTABE: Var VAKFİYE:

GENEL TANIM:

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 103 ada, 28 parsel numarasında mülkiyeti Fuadiye Köyü Tüzel 
Kişiliğine kayıtlı köy camii;Güney-Kuzey doğrultuda yaklaşık 10x7 m ebadında dikdörtgen planlıdır. Moloz+kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olan 
caminin kuzeyinde bulunan üç sıra kemerli son cemaat bölümünün ortada bulunan kemerinin kilit taşında hicri 1328 (miladi 1910) tarihi yer 
almaktadır.

BUGÜNKİ SAHİBİ

Fuadiye Köyü Tüzel Kişiliği

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

M ÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 103 ada, 
28 parsel numarasında mülkiyeti Fuadiye Köyü Tüzel Kişiliğine kayıtlı köy camii; Güney- 
Kuzey doğrultuda yaklaşık 10x7 m ebadında dikdörtgen planlıdır. Moloz+kesme taş 
çullanılarak inşa edilmiş olan caminin kuzeyinde bulunan üç sıra kemerli son cemaat 
bölümünün ortada bulunan kemerinin kilit taşında hicri 1328 (miladi 1910) tarihi yer 
almaktadır. Üst örtüsünün ahşap olduğu belirtilmekle birlikte 15.02.2014 günü çıkan yangın 
sonrasında yık olmuştur. Hali hazırda üst örtüsü bulunmayan caminin son cemaat 
mahallinden harime yuvarlak kemerli taş söveli kapıdan girilir. Harim kısmı kuzey cephede 
altta 2, güney cephede altta ve üstte 2, doğu ve batı cephede ise altta 3, üstte 2 şer olmak 
üzere 16 adet yuvarlak kemerli pencere ile aydınlatılmıştır. Harimi aydınlatan pencerelerden 
altta bulunanlar yaklaşık 80x160 cm ölçülerinde iken üstteki pencere açıklıkları daha 
küçüktür. Caminin mihrabı kesme taş malzemeden olup, mihrabı çevreleyen taş bordür 
iarime doğru dışa taşkın yapılmıştır. Mihrap nişi üstten yuvarlak formlu olup nişin kilit taşı 
dışa taşkın sağa sola doğru kıvrık dal ve kemerli sütunların işlendiği kabartma form ile 
?ezenmiştir. Mihrap nişinin her iki yanında birer şamdanlık konsol yer almaktadır. Caminin 
ahşap malzemeden olduğu söylenen minber ve vaaz kürsüsü de çıkan yangında yok olmuştur. 
Camide çokça süsleme unsuru bulunmaktadır, mihraptaki taş süslemelerin yanında son 
cemaat mahallinde bulunan kemerler ve şutun başlıklarında, kuzey cephe pencereleri, harim 
giriş kapısı, güney cephe alt pencereleri, doğu batı cephe alt sıra orta pencerelerin kilit 
taşlarında dışa taşkın ve çeşitli figürlerin işlendiği süsleme unsurları görülür.
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