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Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı ka
nunun birinci maddesini tadil eden kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : 28/VT/1938 - Sayı : 3945)

No.
3451

Kabul tarihi
15- VI -1938

BÎRÎNCİ MADDE — 3001 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıl olduğu
şekilde değiştirilmiştir =
a) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya vilâyet merkezinin tesbiti ve değiş
tirilmesi Devlet şûrasının mütaleası alınarak kanun ile yapılır.
b) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir kazanın başka bir vilâyete bağlan
ması ilgili vilâyetlerin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütaleası alındıktan
sonra kanun ile yapılır.
c) Vilâyet adının değiştirilmesi vilâyet idare heyeti ve umumî meclisinin ve Dev
let şûrası ile Kültür bakanlığının mütaleaları alındıktan sonra İcra Vekilleri Heye
ti kararile yapılır.
d) Vilâyet sınırlarının, kaza merkez, sınır ve adlarının tesbiti ve değiştirilmesi,
mühim mevki ve tabiî arıza acil an mn değiştirilmesi, nahiye kurulması ve kaldı
rılması, bir köyün veya nahiyenin başka bir vilâyet ve kazaya bağlanması veyalıud nahiyelerin merkez ve sınırlarının tesbiti ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili
vilâyetlerin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütaleaları alındıktan
sonra
Dahiliye vekâletinin kararı ve Cümhurreisinin tasdiki ile yapılır.
e) Nahiye adları ile köy adlarının değiştirilmesi, yeniden köy kurulması ve ka
nunî usuller dairesinde kaldırılacak köylerin Devlet teşkilâtı arasındaki köyler
arasından isimlerinin çıkarılması, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması ve köylerin
ayni kaza içinde bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması vilâyet idare heyeti
ve umumî meclislerinin ve bir mahalle veya semtin belediye sınırlarından ayrılarak
müstakil köy haline konması da belediye kanununun 7 nci maddesinde yazılı
usule riayet edilmek üzere vali tarafından görülecek lüzum üzerine belediye mec
lisi, vilâyet idare heyeti ve umumî meclisinin mütaleaları alındıktan sonra Dahi
liye vekâletinin tasdiki ile yapılır.
f) Yukarıdaki fıkralarda umumî meclislere verilen vazife ve salâhiyetler umu
mî meclis toplantı halinde değilse daimî encümen tarafından yapılır.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
23 haziran 1938

Cümhuriyi
Pc^li^ine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
16 - VI - 1938 ve 1/1004
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
: 23 - VI - 1938 ve 4/490
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların
Cild
Sayıfa
cild ve sayıfa numaraları
: 24
112
26
30,41,142

