
İ) RÜTBE SAHİPLERİNİN VAZİFELERİ1 

 Madde 74 - Hangi rütbe sahibinin hangi birlik ve askeri kurumda ne gibi 
vazife alacağı kadrolarda tesbit edilir. 

*** 

 Madde 75 -  Her rütbe sahibi, kanunların, nizamların ve âmirlerin kendisine 
tahmil ettiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeye; vazifeli olduğu yerlerde 
öğretmeye ve bu hizmet ve vazifeleri eksiksiz yapmaya ve takibederek yaptırmaya 
ve daima ve her yerde disiplini tesis ve muhafazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve 
astın şahsi teşebbüsünü inkişaf ettirmeye ve kendisine teslim olunan silah, araç, 
gereç ve sair bütün askeri eşyayı, yapıları ve ağaçları ve hayvanatı korumaya 
memur ve mecburdur. 
 Her rütbe sahibinin bu maddeye göre vazifeleri de talimatname ile 
gösterilir. 

 NOT:  

 Rütbe: İç Hz.K. 3 - Birlik ve askeri kurum: İç Hz.K. 12 - Vazife: İç Hz.K. 7 - 

Kadro: Birlik, karargah ve kurumların barış ve sefer görevlerini etkin ve ekonomik 

olarak başarabilmeleri için, mevcut olması gereken insan, hayvan, silah ve araç ve 

gereçlerin cins, nevi ve miktarlarını gösteren tablodur(Müş.As.Ter.Söz. K-2), Ayrıca 

Per.K.nun 3/y md.sine bkz. - Kıtaların kuruluşları ve hangi rütbe sahibinin hangi 

kıtaya komuta edeceği standart kadrolarında  tesbit edilmiştir: İç Hz.Yönt. 359 - 

Subay hizmet kadrolarının tesbiti ve muvazzaf kadro oranları : Per.K. 41 - Barışta, 

T.S.K.lerinde general, amiral kadroları: Per.K. 49/a-b. - Kadrosuzluk tazminatı: Per.K. 

49/f-g. - Kadrosuzluk nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma: Per.K. 50/a - Astsubay 

kadrolarının her yılın 30 Ağustos tarihine kadar Gnkur. Bşk.lığınca saptanacağı: 

Per.K. 89. - Söz.Sb. ve Astsb.K.nun 24 üncü, Yönt.nin 21 inci  maddelerine bkz. 
                                                        
1 ÖNEMLİ NOT: Bu Sayfada yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya 
şu ibare eklenmelidir : “En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin 
Mahkemeleri Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri  Personel Kanunu, 645 s., Ankara 2010, 1. 
Baskı" isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli web sitesine konulan bu 
dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan 
ÇELEN'e  aittir." Bu ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın açıklama ve 
dosyanın tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz. 
 



AS. YÜK. İDARE MAH. KARARLARI:  

 926 Sayılı Kanunun 117 ve 118, İç Hizmet Kanununun 74 ncü maddeleri 

uyarınca, rütbesinin altında bir kadro görevine atanması mümkün bulunmayan 

davacı albayın, atandırıldığı yarbay kadrosunun bilahare albay olarak düzeltilmesi 

karşısında, konusu kalmayan uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesine yer 

olmadığı şeklinde karar tesisi gerekir(AYİM.1.D., 22.9.1992, E.1991/2452, 

K.1992/1069). 

   

  

 


