
MADDE  3 - Askerler ve rütbeler: 
 a) Askerler: 
 1. Er: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir. 
 2. Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini 
haiz askerdir. 
 Askerlik Kanununa göre mükellef bulundukları hizmetleri ifadan sonra hususi kanunlara 
tevfikan muayyen bir hizmet taahhüdü suretiyle Silâhlı Kuvvetlerde vazife gören uzman veya 
uzatmalı çavuş ve onbaşılar da erbaş sayılır. 
 3. Astsubay: Hususi Kanununa göre Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan, 
astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir. 
 4. Askeri öğrenci: Subay, askeri memur veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul 
ve üniversitelerde okuyan ve resmî bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir. 
 5. Askeri memur: İdarî işlerde, fen ve sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre 
subaylara muadil ve özel silsileye tabi bulunan askerdir. 
 6. Subay: Hususi Kanuna göre Silâhlı Kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşala 
(Büyük âmirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir. 
 b) Rütbeler: 
 1. Erbaşlar: 
 a) Onbaşı 
 b) Çavuş 
 2. Astsubaylar (Değişik: 27.7.1967-926 S.K.)1 
 a) Astsubay çavuş 
 b) Astsubay kıdemli çavuş 
 c) Astsubay üstçavuş 
 d) Astsubay kıdemli üstçavuş 
 e) Astsubay başçavuş 
  f) Astsubay kıdemli başçavuş 
 3. Askerî memurlar: 
 a) 8 inci sınıf (Asteğmen muadili)  
 b) 7 inci sınıf (Teğmen muadili)  
 c) 6 ıncı sınıf (Üsteğmen muadili)  
 d) 5 inci sınıf (Yüzbaşı muadili    
 e) 4 üncü sınıf (Kıdemli yüzbaşı muadili) 
 f) 3 üncü sınıf (Binbaşı muadili) 
 g) 2 inci sınıf (Yarbay muadili) 
 h) 1 inci sınıf (Albay muadili)  
 4. Subaylar: 
 a) Asteğmen 
 b) Teğmen  
 c) Üsteğmen 
 d) Yüzbaşı 
 e) Binbaşı    
 f) Yarbay        Üst subaylar 
 g) Albay 
                                                        
1 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 77 nci maddesiyle astsubayların rütbeleri: 
Astsubay Çavuş 
 “ Kıdemli çavuş 
 “ Üstçavuş 
 “ Kıdemli üstçavuş 
 “ Başçavuş 
 “ Kıdemli başçavuş 
şeklinde yeniden düzenlenmiş ve aynı Kanunun 208 nci maddsinin (r) bendinde de 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinin (b) fıkrasının (2) nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümlerinin ilga edildiği belirtilmiştir. 



 h) Tuğgeneral (Tuğamiral)  
 i) Tümgeneral (Tümamiral)         General ve amiraller 
 j) Korgeneral (Koramiral)             
 k) Orgeneral  (Orâmiral) 
 l) Mareşal (Büyük âmiral) 
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