
asrpni yüxspx iııenp uerıxpnnş,si
ı<enen özBrıBni (rg96ü yILI}

ÖZPtİ: Konusu, hukuki sebepleri ve dayanakları eynl
olan davalardan bir bölümünde davada süre l_ıultıı:d"ğ,,
gerekÇesİYle verilen süre yönünden red, kararları ile faii,_lı nı,
Yorumla davada süre bulunmadığına ve esasa Cairver-ilen
kararlarln süre yönünden içtihadı biı leşiirr;rtj,ye konrr
YaPılabileceği; Askeri Yüksek Mahker:"eler )yeier; arajjınıiaki
kıdem srralaması işleminin klasik bir idari ,işleın rnahl.,e tind,:
oluP; 60 gunl.ük normal dava açma sliresine tabi i;uii_,ı_rdıığu
hakkında.(AYİnı.cn.Krl.İç.Brl.K., 8.3 .1996, E. 1 ',,:,}üç,, 

' ',§.L??.q /.!J.ıııııııııııııııııııııııııııııııııır !ıııııEı! ıınü§ tı: iğ: ııüı

özBrı:vüksek öğrenimini bitirdikte_ı §cinra
astsubaYlıktan subaylığa geçenlerin, Siiahli Kuwetler ::iizırıet
Tazrninatrnın, kendileriyle birlikte astrısay ckuluı-.:r,i.aı-ı ı.nezuıı
olup bilahare yüksek öğrenim yapmasl nedeni3,}g ,,ı;tibak
iŞlemine tabi tutularak aylığını bir üsı derece ve ,._aejie 1ncc.eıi
alan astsubayların aylık derece ve kaCemelerine gö::"ı dr,ğ,ii bı_ı
astsubaYların bulundukları rütbe ve kadelTıı,}€ gö. ı, öi.ırrnıesi
ş.']'.'5tjğj.}l.tTll.d.*,IİY..9lr§llİg.P*#;,. J.?ıt;l:L'.q;,;;." ; ,, ;,;,,;;.jL ,

ÖZgrİ: Yargılama giderlerinden olaıı harr: v(=: trı-;staücretlerinin yatırılmalnasr nedeniyie mahkemecc i,l.ı kez
tebligat yapılmasrna rağmen bu noksanlık ikmal eai lrıcrrıiş
ise davanrn açılmamış sayılmaslna kaı:ar .ıe::i.lir" {,tYİl,,,,x . 2.].D.,

9;9; !?.9.9:.P:!?.??/,?!7.,.§.1.?P.9/.5.1şlıııııııEıııGIı ığğığn ı §ı iğEır,t

ÖZgrİ: Davanrn devaml srasında ıj.avacı.i,ı,ıIı _i]t;intı
halinde ya7nız öleni ilgilendiren bir dava s",; ı _}.t} List.t
olduğunda dava dilekçesinin iptaline, ıniras;L:.j.lara :,..ti]ı,,, i cd_en
devredilebilir nitelikteki mal varlığı. hakiarlnl .igijt _ı!,;!_i-g11

davalarda, mirascılarrn talebi halinde taraf c;larak ,<.ıb;_;,j,;ii ile
davaya devam olunmaslna karar verih;:elidir";ılYİ;,ı j" .,

1.1..6.;1??9.,..qPryşP§,.E,.1.??9./??.,.ii J.??,6- l^!9-4).tJ 
3 ı.,, ı ıj ıt j ı ır 1ıi ı E] ı

ÖZBrİ: AYİM Kararınln Askeri Y;r.,:gı[ani n,:., ,dıı,ıde
temyizine ilişkin dilekçe karar dtizeltrne Cile'<çe.:i ( ,.,|fF_ı: i;.,,tıuJ
edilemeyeceğinden; 1602 sayılı Kanunun 4':, ıı,ıi ı;:arj{ 1 |j[çıı:itle

tffi,*ş ş*,ş Ş,n, şffi n*rffi ffiüi# hmkilt*ş, qruwflı,ı,-&§;i;§ğ#,ğ,:{ia.a,S*ıılk,,şte,t

ümı*ffirü Sffiia§ ai*üir.d §ilt _ffiffiır g*e.üre.ş***n* şwrrı;:ı,**ş.u
hqıu:ış#gs**WF-s,*ffi"K*nn.İlŞfs§l-İffi&s"*ffieruış'mü*§t*şn.:n.p:,;.8:il{r*
ŞŞrŞ_*İr Ş*.rÇmİ"x lıŞmffi*ryroxİn r*ıil]k. *w*,* ş*amşa*fugişfff§r ,S,s:ıi,*şx,,tı_,ş,f.ş, ,u,; , ;Iiğrç:s§*



belirtilen şekil şartlarlna aykırı olan r]ilekc.i.,,rir, ;:,,ııidi

ş.".,.".\,l,(+yJY: ?:D..,:.?!:!.}P.?9:.?.!2?9-1"?33, .;;]?F,,, , 3,, ), 
ı]; . .,! ı;n ı

ÖZgrİ: Yargılamanln idari ve kar*r cüz,,:.|tı-rıe ,,_,.f -]- :,:: :::fi:11

aynl dİlekçe İle talebİ halİnde diıekç:en_. _,ı _ıer. ,t.:ln ,: ,,;.ı,:a_ı
verilmesi gerekir.(AYİM.l.D., 28.5.]-:Jg,,,, İ-. jÇ,,, ,, 1.8],
K. 1996 /4B9l

ÖZgrİ: Davanrn devaml slrasrric].a .1avac: ,ı i:r :]ii rn;_i
ha1inde;davayıtakiphakkıkendi1eri.:.eint..'.a]e(.
yazıLı taleplerine kadar dosyanın işJe;:.rd .,; ki-.,.,i. t, . ;, .jn,i{
karar verilir. (AYİM. 1 .D., 2.4.1996, G-EN SE,ı ,.. 79{-ı. r l iı, , ,,. 
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ÖZgrİ: Atama İşlemİnİn iptali icırr rla_,.,j. açl. : tz.; .i,ı,iı_]:,e

davanrn devaml slrasrnda bir başka giirere ;ianaı, ,"Jeı-;, ..iı] ıılfı,
iptalini talep ettiği ilk atama işlemiylt, şl-in,: .i tne, ,?; ; ,..i,.isi
kesildiğinden davanrn ehliyet yö:ı:,1rıle, reci,'',:,i.., . \ia:
verilmesi gerekir.(AYİM.l.D., 14.,=:,.I7gc E, ,, :ıç|, ,, .,.,:ı7,

K. 1996 /465)
ÖZgrİ: Genelkurmay Başkantrığı;rca i

katılmaslna izin verilmemesi işle: r; irı* ı:ı

bulunan davacrnln; davanrn devaml i:lji,a,{ilr
başkanlığına başvurarak doçentliı; :ı1],
dışarıdan üniversite doçenti ünvanlnj: |r-eı;;-a,:

F."şj]nlşli.,: I*YJY. ?;? :ı J.9 .1 .!??.9 ı.T; * Pi;Ş/;
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ÖZglİ: Davacı emekli subayın } }9iı }ı ı ilYi
yardımlna esas kar paymln emekli ,ılcl s l-:,,:,it,

işleminin iptali istemini içeren dav; ııı, ,la fiıılTı
rezerv matematik esaslarlna göre tı,ı:F,;,,iı- ]-] iC ı
kuralları ile ilgili bulunmamakla, da,,,ı a 1j ya
alanı içindedir.(AYİM.l.D., 74.-ı" 1 ?9i

IlJ.??.6. l.:9.|l...ıııııııııııııııııııı,,§: 
.j i,,., sı * | ı i! nı . ğ

ÖZgrİ: Terörle mücadelede sakiıı_ji,r-ıa ,,,,.- v;] |1-.

olması nedeniyle emekli ikramiyesini,- (}:iiz ııl h;,j,: ,{]

astsubay gibi hesaplanmamasl stli,e;t:.ırle iır)k,. ", -ı

emekli ikramiyesi tutarrnrn hükmen taı"ınj ii isi., ,iT,

dava, askeri }ıizm.ete ilişkinlik vasfi }:ı-r]iını:: aılığ. , 1

idari yarglnn görev alanı içindedi::", (A'; İn'ı | . ') " , ,i,

E.1996 /5, K.|996 /324|

iri*§feğ,* ;mİMre ağffiıH ffiı. :öbffi ğffiffi*ea*i+ i ;]B.f.. ğ,ş,,,*

bşrşm$gİkğ @ W;Ş;m"g*ash wşğ$:öJj;*t, b;,,,,t.ı.,, j ,i, 
fi.b-;:'İ.pa];

mx*c **,w*ı*g 5rffi,mffi,İreİ§reİın sç*k iffi* tg mi e-ı'.b;t ğ ş.,,,, , i İıı ıfr-a : ;
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ÖZerİ: Davacı emekli astsubavja ;.ı+i=, . ıııt], ]{,

22. maddesİ uyarlnca emekli edilCı iı.-,?;1,,. . ıj. Ll, i.
artrşından doğan İkramİye farkınln öc,e i:}:itıtş,ı:ı; i_,;.., ii;
askeri açıdan değerlendirilecek bir :.üı: i_ı ,-ı, 

ı_11-. ı ıi,-"

askeri hizmete ilişkin unsurunLı te şinı a1 i d., l.

görevli değildir.(AYIM.l.D.,
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OZETI: Davacı devlet memurı-lr, ].. 1,

derecede öncelikli yörede iki yıldan i,,, . ,

rağnen, bir kademe ilerlemesi _,i,,]Dtı;
uyuşm azlık konusu İşlem, askerİ !,; ,

nitelendirilemeyeceğinden; dava \"
dışındadrr.(AyİM. 1.D., II.6.1996, E. 7 },;: ;,
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OZETI: Mehmetçik Vakfindan j:;,"
ilişkin idari işlemled askeri hizmete i^i,31 .,

gibi; bu vakfin Medeni Kanun hük-,-,t;iii:
öze| hukuk ttlze| kişisi olmasi ],(: .. s,
uyuşmazlığın çÖztlm yerİ adli !,ar;:,

.6; 9; !?.?9: .?:!?.?9/.1.5.?ı 5;1.?P.i / ].q 1 i |,

l.,

ÖZgtİ: Davacl astsubayın Milli 'i.,:,,,,,r,

diplomaslnln iptaline ilişkin işlemin i::,T,,, 
' iş

genel idari yargmln görev alar]t,, ; f ,

J.5. .5. .1. 
9.? 9.,.P .1.? P.6. / 9.i Ş: 5; 1 ??,6. / f.*?,', :,
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