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Kırşehir vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir kazasında (Nevşehir) adiyle yeni

den bir vilâyet kurulmasına dair Kanun 

(Resmî Gazete ile ilâm : 7 . VII. 1954 - Say%: 8748) 

No. Kabul tarihi 
6429 30. VI. 1954 

MADDE 1. — Kırşehir vilâyeti kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Niğde vilâyetine bağlı Nevşehir kazası merkez olmak ve (Nev

şehir) adiyle anılmak üzere yeniden bir vilâyet kurulmuştur. 
MADDE 3. — İlişik cetvelde gösterildiği veçhile Nevşehir kazasını ihtiva eden 

nahiye, kasaba ve köyler Nevşehir vilâyetinin merkez kazasına bağlanmış ve bu
günkü Kırşehir merkez kazasını ihtiva eden nahiye, kasaba ve köylerden terekküb-
etmek üzere Kırşehir adiyle yeniden bir kaza kurularak bu kaza ile eski Kırşehir 
vilâyetinin Avanos, Kozaklı, Mucur, Hacıbektaş ve Niğde vilâyetinin Gülşehir ve 
Kayseri vilâyetinin Ürgüp kazaları Nevşehir vilâyetine, Kaman kazası Ankara ve 
Çiçakdağ kazası da Yozgad vilâyetine bağlanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Nevşehir vilâyetinin umumi meclisi, bu vilâyete 
bağlanan Kırşehir, Avanos, Kozaklı, Mucur, Hacıbektaş, Gülşehir ve Ürgüp kaza-
lariyle Nevşehir merkez kazasının mevcut umumi meclis üyelerinden teşekkül eder. 

Kaman kazasının umumi meclis üyeleri Ankara ve Çiçekdağ kazasının üyele
ri de Yozgad vilâyeti umumi meclisi üyeleri olurlar. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren umumi meclis bir hafta içinde âdi toplantılarına başlıyarak daimî encümen 
üyelerini seçer, bütçe ile kadroyu tanzim eder ve îdarei hususiyei vilâyat Kanunu 
ile mer'i kanunların verdiği diğer vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istima] eyler. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Nevşehir vilâyetine bağlanan kazalarla Ankara 
ve Yozgad vilâyetlerine bağlanan kazalar özel idarelerinin bilûmum nakid, vari
dat, tahakkuk, tahsilat ve bakaya muamele ve hesapları ve bu kazalarda mevcut 
menkul ve gayrimenkul mal, hak, alacak ve borçları ve bunları ihtiva eden defter, 
dosya ve evrak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Nevşehir vilâyeti 
ile Ankara ve Yozgad vilâyetleri özel idarelerine devir ve teslim olunur. 

Adı geçen kazalarda bulunan her çeşit gayrimenkullerin tapu kayıtları bu 
kazaların bağlandıkları vilâyetler hükmi şahsiyeti adına harçsız tashih olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren Nev
şehir vilâyetine bağlanan kazaların özel idarelerince tahakkuk ettirilip tahsil 
olunan paralar bu kazalar özel idarelerinde veya vilâyet özel idaresi merkez mu
hasebesinde açılacak muvakkat hesaplarda toplanır ve mer'i mevzuat hükümleri
ne müsteniden sarf ve tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunla kaldırılan Kırşehir vilâyetmin özel 
İdare kadrosunda bulunup Nevşehir, Ankara ve Yozgad vilâyetlerine bağlanan ka
zalarda ve merkezde çalışan özel idare memur ve müstahdemleri bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren maaş ve kadrolariyle birlikte Nevşehir, Ankara ve 
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Yozgad vilâyetleri özel idarelerine geçerler. Niğde vilâyetinin özel idare kadro
sunda bulunup Nevşehir vilâyetine bağlanan Nevşehir merkez kazası ile G-ülşehir 
ve Kayseri vilâyetinin Ürgüp kazalarında çalışan özel idare memur ve müstahdem
leri de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren maaş ve kadrolariyle birlikte 
Nevşehir vilâyeti Özel idaresine intikal ederler. Nevşehir vilâyetini teşkil eden 
kazaların özel idarelerinde çalışan memur ve müstahdemler ile mülga Kırşehir vilâ
yeti özel idare merkez teşkilâtında çalışan bilûmum müdür, memur ve müstah
demlerin kadroları Nevşehir vilâyetinin özel idare teşkilât kadrosunu teşkil eder. 

Bunların maaş ve ücretleri ve diğer alacakları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bu kazaların bağlandıkları vilâyetlerin özel idarelerince tediye 
olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun 20 Temmuz 1954 tarihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 Temmuz 1954 



No. 3429 

Kazalar 
Aded 

Nahiyeler 
Aded 

— 52 — 
CETVEL 

Nevşehir Vilâyeti 

Köyler 
Aded 

Nüfusu 
Aded 

7. VI I . 1954 

Yüz ölçümü 
Kim2 

276 212 739 

Nevşehir Vilâyetine bağlanan ltaza,nahiye ve köyler 

6 342 

Alındığı 
vilâyet 

Niğde 

Bağlandığı 
vilâyet 

Nevşehir 

Kazanın Nahiyenin 
a d ı a d ı 

(Merkez Kazam,) 

Nevşehir Merkez 
» Acıgöl 
•» Derinkuyu 

yımına göre 
Köy nüfusu 

11 
13 

8 

sayımına göre 
nüfusu 

Yekûn 32 52 389 55 832 

Kırşehir Nevşehir 

(Kırşehir Kazası) 

Kırşehir Merkez 
Çoğun 

41 
26 

Yekûn 67 35 147 47 978 

Kırşehir 

Kırşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

(Avanos Kazası) 

Avanos Merkez 

Yekûn 

(Kozaklı Kazası) 

KOMMI Merkez 
» K&rahasanlı 

24 

24 

13 
14 

14 935 

Yekûn 27 17 352 

Kırşehir Nevşehir 

(Mucur Kazası) 

Mucur Merkez 

Yekûn 

35 

35 12 722 15 322 
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Alındığı 
vilâyet 

Kırşehir 

Bağlandığı 
vilâyet 

Nevşehir 

Kazanın 
a d ı 

(Hacibi 

Hacıbektaş 

53 — 

Nahiyenin 
a d ı 

'Maş Kazası) 

Merkez 

Yekûn 

7. 
1945 nüfus sa
yımına göre 

Köy nüfusu 

31 

31 12 603 

VII . 1954 
1950 nüfus 

sayımına göre 
nüfusu 

13 892 

Njğde 

Kayseri 

Nevşehir 

Nevşehir 

(Gülşehir Kasası) 

Gülşehir Merkez 
» Salanda 

Yekûn 

(Ürgüp Kasası) 

Ürgüp Merkez 

Yekûn 

YEKÛN 

25 
7 

32 

28 

28 

276 

18 545 

25 799 

20 010 

27 418 

212 739 

Kırşehir 

(Ankara Vilâyetine bağlanan Kaman Kazası) 

Ankara man 
» 

s> 

Merkez 
Akpınıar 
(Köşker) 
Savcılı 

Yekûn 

35 
25 

10 

70 47 958 

Kırşehir 

(Yosgad Vilâyetine bağlanan Çiçekdağı Kasası) 

Yozgjıd Çiçekdağı 
» 

Merkez 
Kösefakılı 

Yekûn 

36 
31 

67 24 704 

1 .VII . 1954 ve 1/20 
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve 
numarası 
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine 
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih 
ve numarası : 2 . VII . 1954 ve 4/447 
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[İnikat : 15 — 24 sıra numaralı matbua 15 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.] 


