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Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, Amasya - Gü
müşhacıköy ilçesi Hacıyahya mahallesi 9 2 / 5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları ( 2 / 5 5 7 )

Cumhuriyet Seatosu Yüksek Başkanlığına
Am'asya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacıyahya mahallesi 92/5 numaralı hanede mukim Mustafaoğlu
Ali Rıza Alıcıya, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifim, esbabı muci'besi ve lüzumlu belgeleri ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim.
13.6.1903
Çanakkale Senato Üyesi
Âli Aksoy

GEREKÇE
Amasya vilâyetinin Güm'üşjhacıiköy ilçesinin Hacıyahya mahallesinden ölüp 1332 tarihinde 1 nci
Cihan savaşlarına iştirak ederek Gümrü'ye kadar Ruslarla savaşmıştır.
istiklâl Savaşının Ibaşınlda 22 Nisan 1336 tarihinde Samsun'un 3 ncü Hanlar mevkiinde bulunan
ve Alay Komutanı Rasim, Tabur Komutanı Âmil, Bölük Komutanı (halen hayatta 'bulunan Sivas'ın
Ece mahallesi 3 ncü sokak 5 numaralı evde ikamet eden Sayın Emekli Allbay (o zamanki Bölük Komultanı Yüzbaşı) Hacı, Abdullah Şevki önder'in komuta etmiş oldukları 15 nci Fırka
(Tümen)
15 nci Sahra Topçu Alayına ilişik 5.5.1963 tarihli evrakta açık kimlikleri yazıllı arkadaşları ile er
olarak iltihak etmiş ve 1337 yılında Garp Cephesi Komutanlığı emrinde Kurtuluş Savaşının başın
dan nihayetine kadar bütün savaşlara iştirak etmiştir.
Fahrettin Paşa emrindeki 5 nci Süvari Kolordusu ile Susuz baskınında bulunduktan sonra Af
yon Sandıklı'da 'bulunan 6 nci Tümen emrine verilmiştir.
6 nci Tümen emrinde Toklu Sivrisi müstahkem mevziinin zaptında düşmanın hücum çıkış mevzii
ne yaklaşmış, 6 nci Tümen piyade birliklerine şiddetli ağır makinalı tüfek atışları ile baş kaldırtmıyan düşman ağır makinalı tüfek yuvalarını taıhrib ederek piyade birliklerinin Toklu Sivrisi müstah
kem mevziinin zaptında topunun isabetli atışiyle büyük rol oynamıştır.
Mumaileyh Başkomutandık (Dumlııpmar) Meydan Muharebesine ve Uşak takip savaşlarına 6 nci
Tümen emrinde iştirak etmiş ve cephelerde de düşman topçusunun piyade (birliklerimiz üzerine ateş
açarak zayiata mânız bırakmış bulunduğu ve sahra bataryasının atış yapmıya elverişli olmadığı bir
zamanda cesaret ve kabiliyetini göstererek tasarladığı bir mevziden isabetli atışları neticesinde piya
delerimizi ikinci defa zayiattan ve zor durumdan kurtarmış olduğu gibi düşman topçusunu iska.t et
miş neticede bâzı düşman birliklerinin ilerliyen 5 nci Kafkas Fırkası birlikleri tarafından esir edil
melerini sağlamıştır.
İstiklâl Savaşının başından beri göstermiş olduğu cansiperane ve üstün çalışmaları ve başarıları
neticesi olarak (6 neı Tümen Komutanı Sayın Generali Nazmi Söltok) tarafından çavuşluk rütbesine
yükseltilerek ve 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 sayılı Kanuna tevfikan da kırmızı şeritli (44024) numa
ralı, 4 Haziran 1931 tarihli beratı havi İstiklâl Madalyasiyle de taltif olunmuştur.
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Esasen sahra topçusunun İstiklâl Savaşında göstermiş ollduğu kahramanlık Harfb Tarihi ceridele
rinde kayıtlı bulunduğu gibi (Ulu önder Atatürk'ün, Ben şimdiye kadar böyle topçu görmedim) il
tifatları ile de takdire mazhar olduğu (bir hakikattir.
A) Bu konuda yapılan rüştün başarı ve fedakârlıklar her' zaman için ihalen hayatta bulunan
(Emeldi Sayın Albay Hacı Abdullah Şevki önder 328 - C. Top - 43) ve 5.5.1963 tarihli vesikada kim
likleri yazılı kimselerin sureti beyanları ile de tevsiki mümkündür.
B) Çavuşluğa yükseltilmesi keyfiyeti 19 Şubat 1927 tarihli terhis vesikasiyle,
C) îstifclâl Mıadalyasiyle taltif olunması Gümüşhacıköy Noterliğinin 8 Ocak 1963 tarihli berat
vesiıkasiyle teyidolunmuş (bulunmaktadır.
(lenç yaşta memleketin kurtuluşu ve istiklâl uğrunda cansiperane çalışarak emsallerinden üstün
fedakârlık (göstererek komutanlarının teveccüh ve takdirlerine maızhar alan ve bugün için (65) yaşı
nı idrak ederek fakrü zaruret içinde bulunduğu 29.11.1962 tarihli falkrühal mazjbatasiyle, ve ça
lışamaz durumda bulunduğu ve hastalıklarını tevsike medar olan ekli Sağlık Merkezi Baştabipliği
nin l5 Mayıs 1063 tarih ve 634 sayılı raporu ile tevsik edilmiş bulunan ve ömrünün son günlerini
yaşıyan bu feaihraman ve fedakâr memleket evlâdının malî müzayakadan kurtarılması için kendisine'
hidematı vataniye tertibinden maaş- tahsisi için hazırladığım gerekçe saygı ile sunulur.

Maliye Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No : 2/557
Karar No : 13

2 . 1 . 1964

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, «Amasya Gümüşhacıköy ilçesi Haeıyahya
mahallesi 92/5 hanede mukim Mu'stafaoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertolbinden
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü :
Mu^tafaoğlu Ali Rıza Alıcı'nın emsalinden farklı ve üstün bir hizmetine kayden raslanma'dığuıa,
ÎMti'klâl Madalyası bu harbe iştirak edenlerin hepsine verildiğine, İstiklâl Madalyası almış olmak
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına bir kıstas teşkil etmediğine göre teklifin reddine, ha
valesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere, evrakın ilişikli eriyle birlikte Yüksek Baş
kanlığa takdimine fearar verildi.
Maliye Komisyonu Başkanı
ve bu Rapor Sözcüsü
Muş
8. Mutlu

Adana
Y. Aktimur
Ordu
O. N. Hazinedar

M. Meclisi

Gümüşane
N. Küçüler
Sivas
R. Çeltekli
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No ; 2/557
Kovar No : 91

3.7.

1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un
Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacıyahıya mahallesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu
Ali Rıza Alıcıya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» ilgili Hükümet
temsilcilerinin do iştirakiyle incelendi ve ıgörüşülldü :
Tafsilâtı gerekçesinde mufassalan belirtildiği üzere Mustafaoğlu Ali Rıza Alıcı İstiklâl Savaşında
Samsun'un 3 ncü HanHar mevkiinde savaşa katılmıştır. Fahrettin Paşa emrindeki '5 nci Süvari Kol
ordumu ile Susuz baskınında buhmımuş, Sandıklı'daki 6 nci Tümen emrinde Toklu Sivrisi müstah
kem mevziinin zaptında ağır makinalı yuvalarını şahsi gayreti ille maikinalı tüfekle dağıtmııştır. Baş
kumandanlık Meydan Muharebesinde topçu atışlariyle düşman topçusunu yoketmiştir. Çavuşluğa
yükseltilerek ve Harb MaJdalyası verilerek: taltif edilmiştir.
Maliye Komisyonu teklifi yeteri kadar vesika olmadığından reddetmiştir; ancak bilâhare ilgili
ler tarafından vesikaları getirmişlerdir. Şimdi dosyada bulunan vesikalara ıgöre adı geçen şahsın
Kütahya'da, Garb Cephesinde ve Başkumandanlık Meydan Muharebesinlde üstün gayretler gösterdi
ğini beyan eden o zamanın Bölük iKumandanı halen hayatta bulunan Emekli Allbay Hacı Şevki
önder'in yazılı ifadesi vardır. Silâh arkadaşlarından bu gayretlerinin üstünlüğünü anlatan arka
daşının yazılı beyanlları dosyada mevcuttur. Keza çavuşluğa yükseldiğine dair vesika ile İstiklâl
Madalyası beratı da dosyadadır. 15 nci Tümenin üstün fedakârlıkları topçu bataryasının cansiperane
savaşları, 15 nci Tümenin Harb ceridesinde yazılı olduğu belirtilmektedir. Bu bataryada mezkûr şah
sın ön safta savaştığı da silâh arkadaşları tarafından yazıüı olarak teyyid edilmektedir. Bu komuta
nın istenilirse şifahi olarak da durumun arz edileceği bildirilmektedir.
Halen 65 yaşın üstünde olan ve müzmin romatizmadan sırtüstü yatmakta bulunan ve hiçbir
yerden geliri bulunmıyan bu kahraman Vatandaşa aylık bağlanması uygun 'görülmüş, sosyal durumu
da dikkate alman »mezkûr şahsa ayda 350 'lira bağlanması kabul edilerek 1 nci madde bu şekilde
değiştirilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin
Ankara
/. Seçkin
Balıkesir
A. A. Bolak
Diyarbakır
II. Güldoğan
İmzada bulunamadı
Kars
K. Okyay

Başkan V.
Gûmüşane
İV. Küçüker
Anikara
M. Ete
Bilecik
Ş. Binay
İmzada bulunamadı
Erzincan
H. Atabeyli

Sözcü
Sakarya
N. Bayar,
Aydın
0. Apaydın
Çanakkale
Ş. İnan

Maraş
E. Kaplan
İmzada bulunamadı

Trabzon
A. $• Ağanoğlu

M. Meclisi
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Erzurum
A. Şenyurt
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Çanakkale Milletvekili Âli Aksoy'un teklifi

Millet Meclisi Bütçe Plân
değiştirişi

Komisyonunun

Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi llacıyahya mahal
lesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi

Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi llacıyahya mahal
lesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — Büyük Harb ve İstiklâl Har
bine iştirak ederek emsaline nisbeten olağan
üstü hizmet ve yararlık gösteren ve İstiklâl Madalyasiyle taltif olunan Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya, hayatta bulunduğu
müddetçe her ay (500) lira aylık bağlanmış
tır.

MADDE I. — Büyük Harb ve İstiklâl Har
bine iştirak ederek emsaline nisbeten olağan
üstü hizmet ve yararlık gösteren ve İstiklâl Madalyasiyle taltif olunan Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya, hayatta bulunduğu
müddetçe her ay (350) lira aylık bağlanmış
tır.

MADDE-2.— Bu kanun yayımını takibeden
aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDK 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakam yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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M. Meclisi

( S. Sayısı : 1043 )

