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İstiklâl Madalyası Kanunu 

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 4 nisan 1337 - No. 9) 

No. 
66 

B İ R İ N C İ MADDE — İstiklâl mada!yası bilfiil kıta başında (Cephede veya da
hilî isyanları teskinde) asarı hamaset ve fedekârî gösteren erkân, ümera ve zâbitan 
ve efrat ve millî kahramanlara ve cephe gerisinde maksadı ulvinin husulü için âza
mi ibrazı mesai edenlere, istiklâli millî uğrunda fedayi hayat eden şühedanın da 
ekber evlâdına veya ailesine verilir. 

İ K İ N C İ MADDE — Dâvayi muhik vemeşruumuzu ihzar ve bunu müdafaa eden 
Büyük Millet Meclisi azalarına birer madalya verilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde mucibince madalya ahzına kesbi istihkak 
edenlerin esbabı mucibesini gösterir inhalar Heyeti Vekileye gönderilir. Heyetçe 
muvafık görüldükten sonra Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdiki halinde ita 
olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisinin münakit bulunduğu mahal
de Meclis huzurunda ve Meclis reisi tarafından taşralarda en büyük kumandan ve 
mülkiye memuru huzuriyle merasimi mahsusa ile madalyaya kesbi istihkak eden 
asker ise kumandan ve mülkiyeden ise mülkiye memuru tarafından talik olunur. 

B E Ş İ N C İ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzalarma verilecek madalyanın şe
ridi yeşil ve cephede bulunanların kırmızı ve cephe geirsinde olanların beyaz ola
cak. Şu kadar ki mebus olupta aynı zamanda cephede bilfiil hidematı mesbuk ve bi
rinci madde mucibince de madalyaya kesbi istihkak edenlerin şeridi nısfı yeşil ve 
nısfı diğeri kırmızı olacaktır ve bu baptaki teklifin Meclis Reisinin inhasiyle Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdiki lâzımdır. 

ALTINCI MADDE — İşbu madalya sağ meme üzerine ve her gün talik olunur. 
YEDİNCİ MADDE —- Hukuku medeniyeden ıskat ve cinayetle mahkûm olan

ların hakkı taliki olamaz. Fakat madalya hâtıra olarak veresesine intikal eder. 
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Yalnız bir nevi olan işbu madalyanın şekli ve şeritleri 

bir numaralı levhada gösterilmiştir. 
DOKUZUNCU MADDE — Efrat ile zâbitan ve küçük zâbitan müstesna olmak 

üzere madalya harcı olarak üç lira alınır. 
ONUNCU MADDE — İşbu madalya eshabına memurini mülkiye ve askeriye 

ile bilûmum zabıta ve saire tarafından hürmeti mahsusada bulunulacaktır. 
ON B İ R İ N C İ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Büyük Millet Mecli

si memurdur. 
ON İ K İ N C İ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden iitbaren mer'iyülicradır. 

29 teşrinisani 1336 ve 17 rebiyülevevel 1339 
Tarih No. Makam 

Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 30 teşrinisani 1336 758 Heyeti Vekile Riyasetim 
Meclis &ah%t ceridderindeki mü&akerat fih- Cilt Sayıfa 
risti ; 3 623:626 

6 114:124,130:140 
işbu kanunun alâkadar' olduğu diğer kanun* 
Ur ; 381,525 


