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ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 1978 YILI KARARLARI 
 
30 Ağustos tarihi dışında rütbe kıdemliliği yapılamıyacağı:  
 
926 sayılı Yasanın 1923  sayılı Yasa ile değişik 140 ncı maddesinin 2 

nci fıkrası;  «Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge 
tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için liyakatleri üst makamlarca 
onanan yüzbaşılara ..... kıdemli yüzbaşı denir" hükmünü muhtevi olup, 
aynı maddenin 4 ncü fıkrası ise "onama işlemlerinin bu Kanunun 33 ncü 
maddesinde gösterilen zamanda yapılacağını"  amir bulunmaktadır. 33 
ncü maddede ise terfilerin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
yapılacağı belirtilmiştir. 33 ncü maddeye yapılan bu atıftan, kıdemlilik 
onama işlemlerinin de her yılın 30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
yapılacağı açıklığa kavuşmaktadır.  

 
İşlediği emre itaatsizlikte ısrar suçundan dolayı açığa alındığı 34 

gün ile mahkum olduğu 14 günlük hapis cezasının bekleme süresinden 
indirilmesi neticesi 30 Ağustos 1973 olan yüzbaşılık nasbı 18 Ekim 1973 
tarihine götürülen davacının yeni nasıp tarihine göre 30.8.1976 tarihinde 
3 yılını tamamlamadığı, 18 Ekim 1976 tarihinin ise 926 sayılı Yasanın 33 
ncü maddesinde yazılı lehe nasıp düzeltmesine olanak veren haller 
dışında terfie cevaz veren bir tarih olmaması itibariyle bu tarihte  
kıdemli yüzbaşılığa yükseltilmemesi işleminde yasaya aykırılık 
bulunmamakla hukukî dayanaktan yoksun olan davanın REDDİNE 
karar verildi.  

(1.D., 5.4.1978, Es.:77/877, Ka.:78/132)  
 
Atama:  
 
Yasa ve yönetmeliklerde Silâhlı Kuvvetlerden uzaklaştırmayı 

gerektiren bir olayda maddi suç unsuru elde edilemeyişi sebebiyle o 
şahsın ordudan uzaktaştırılması yerine, atandırılması gerekeceği 
hususunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, esasen atama, 
personelin adil bir şekilde çeşitli  garnizon ve görevlerde 
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bulundurulmasını temin amacı ile yapılan idari bir işlem olup, 
disiplinsiz davranışların önlenmesi için cezai bir müeyyide de teşkil 
etmediğinden, davacının sırf bu nedenle Atama Yönetmeliğinin 80/h 
maddesine dayanılarak yapılan atama işleminde isabet görülmediğinden 
işlemin iptaline karar verildi.  

(1.D., 21.3.1978, Es.:77/551, Ka.:137) 
 
Aylık farkı:  
 
Fakülte ve yüksek okullardan yetişen subayların, subaylığa nasıp, 

aylığa hak kazanma ve teğmen ve üsteğmenliğe yükselme tarihlerinin 
Harb okulu emsallerinden farklı olması, 926 sayılı Kanunun bu 
konularda değişik hükümler getirmesinden ileri gelmekte olup, 926 
sayılı Kanunun aylığı tarif eden 136 ncı ve aylığa hak kazanma ile ilgili 
148 nci maddeleri hilâfına rütbe ve fiili kadro dışında aylık ödemeye 
olanak veren başkaca bir mevzuatın yokluğu karşısında, Harb Okulu 
emsallerine nazaran bir sene geç üsteğmen nasbedildiğinden bahisle bir 
yıllık Tğm-Ütğm. aylıkları arasındaki farkın ödenmesini talep eden tabib 
subayın bu talebinin kabulüne imkân yoktur.  

(1.D., 25.4.1978, Es.:53, Ka.:161)  
 
Görevde iken yüksek öğrenim yapan astsubayların intibakında 

başlangıç derecesinin saptanması: 
 
926 sayılı Yasa'nın 1923 sayılı yasa ile değişik 137 nci maddesinin (c) 

bendi gereğince görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubayların 
intibakında uygulanacak başlangıç derecesini tayin bakımından emsali, 
Harb Okulu veya aynı yüksek öğrenimi bitiren subaylar değil, aynı 
öğrenim kurumunda öğrenim yapan ve genel Devlet personel rejimine 
tabi olan personel olması gerektiğinden, 4 yıllık yüksek öğrenim  görmüş 
olan davacı astsubayın başlangıç derecesinin, Harp Okulu veya 4 yıllık 
yüksek öğrenim görmüş subayın başlangıç derecesi olan 8 nci derecenin 
1 nci kademesinden başlatmayıp emsali devlet memuru gibi 9 uncu 
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derecenin 1 nci kademesinden başlatan davalı idare işleminde hukuka 
aykırılık görülmediğinden davanın reddine karar verildi.  

(l.D., 6.12.1978, Es.:78/203, Ka.:78/572)  
 

Yurt dışındaki bir görevden yurt içinde bir göreve atanma 
sebebile aylık:  

 
926 sayılı T.S.K. Personel Kanununun 162 nci maddesi; sürekli 

görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubayların bu göreve 
başlamalarından sonra yurt içinde bir göreve atanmaları halinde, atanma 
emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar aylıklarının 144 ncü maddeye 
göre ödeneceğini amir olup, 31 Mayıs 1977 tarihinde yeni görevine 
katılmak kaydi ile üç ay süreli yurt dışı (Waşington  Kd.  As. Ataşeliği 
İd.İşl.Şifre Sb.lığı) görevine atanan ve  31 Mayıs tarihinde bu göreve 
katılan davacının görev süresinin Ağustos 1977 sonunda sona ereceği ve 
eşinin hastahane kontrollerininde bu tarihten önce tamamlanacağından 
bahisle dönüş avansının gönderilmesi yolunda mahalli ataşelikçe 
Genelkurmay Başkanlığına çekilen 2 Ağustos ve 22 Ağustos 1977 tarihli 
mesajlara rağmen avansın zamanında gönderilmeyip 9 Eylül 1977 
tarihinde avans çekinin kendisine verilmesi karşısında davacının 9 Eylül 
1977 tarihine kadar olan aylığının 926 sayılı Kanunun 144 ncü maddesine 
göre yurt dışı aylığı üzerinden ödenmesi gerekirken aksine yapılan 
işlemde hukuka aykırılık zahir olmakla işlemin iptaline karar verildi. 

(As.Y.İ.M. 1.D., 26.12.1978, Es.:78/112, Ka.:592) 
 


