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1. Dağıtım İşlemleri: 
 
 Eğitim birliklerinde acemi eğitimine devam eden erbaş/erlerin kadro birliklerine dağıtımları; 
birlik, karargâh ve kurumların erbaş ve er kadro ihtiyacı, sağlık ve tahsil durumları, yetişmiş 
oldukları branş, ikâmet ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları iller ile mevzuat kapsamındaki durumları 
da dikkate alınarak hiçbir müdahale olmaksızın “BİLGİSAYAR” ortamında yapılmaktadır.  
 
 Erbaş/erler nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin daimi ikâmet ettikleri il sınırları 
(ilçe ve köyler dâhil) içindeki birlik, karargâh ve kurumlara tertip edilmemektedir. 
 
 Bilgisayar kayıtlarındaki memleket ve ikâmet bilgilerinin hatalı olması sebebiyle, nüfusa kayıtlı 
olduğu veya kendisi ile ailesinin daimi ikâmet ettiği il sınırları içinde konuşlu birliklere tertip edildiği 
tespit edilen erbaş ve erlerin birlikleri ise değiştirilmektedir. 
 
 Erbaş/erlerin, bilgisayarla yapılan dağıtımları sonrasındaki birlik değişikliği taleplerinin hangi 
hallerde yerine getirileceği mevzuatla belirlenmiş olup, bu haller dışında yapılacak başvurulara 
işlem yapılamamaktadır.  
  
 Erbaş/erin kendisi veya ailesi tarafından, aşağıda belirtilen konularda yapılan başvurularda er 
hak sahibi olduklarının tespiti halinde erbaş/erin birlikleri değiştirilmekte (Öncelikle eğitim/acemi 
birliğinde temel eğitimini tamamladıktan sonra veya kadro birliğinde) olup, ailenin tek erkek çocuğu 
durumundaki erbaş/erin dağıtımları da hiçbir müdahale olmaksızın “BİLGİSAYAR” ortamında 
yapılmaktadır. 
  
 a. Kardeşi/Kardeşleri Askerlik Hizmetini Birinci Derecede Kritik İllerde Tamamlayan 
Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği Esasları: 
 
 Askerlik hizmetini birinci derecede kritik illerde (Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İller; Ağrı, 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve Hatay, 
sadece Hatay İli için 16.03.2012) yapmış olan kardeş/kardeşlerinin sayısı, askerlik hizmetini 
tamamlayan ve devam eden kardeş sayısının (kendisi hariç), yarısından fazla olan erbaş/erin 
kardeşlerinden birinin dağıtımı, bu illerin dışındaki birlik, karargâh ve kurumlara yapılmakta ve 
askerlik hizmetini bu illerin dışında yapmaları sağlanmaktadır. Bu konuyla ilgili müracaatınızı, ilgili 
Kuvvet Komutanlığına iletilmek üzere birlik komutanlığınıza yapmanız gerekmektedir. 
 
 b. Kardeşi Birinci Derecede Kritik İlde Yükümlü Statüsünde Askerlik Hizmetine 
Devam Eden Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği Esasları: 

 
  Askerlik hizmetini Birinci derecede kritik il kapsamında bulunan illerde (Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen İller Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, 
Tunceli, Van ve Hatay) askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş/erin kardeşlerinden birinin dağıtımı, 
bu illerin dışındaki birlik, karargâh ve kurumlara yapılmakta ve askerlik hizmetini bu illerin dışında 
yapmaları sağlanmaktadır. 
 
 c. İkiz Kardeşi ile Aynı Anda Silâhaltında Bulunan Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği 
Esasları: 
 
  Aynı anda silâhaltında bulunan ikiz kardeşlerin; birinci derecede kritik il kapsamında 
bulunan illerin dışındaki birliklerde, aynı anda askerlik hizmeti yapmaları sağlanmaktadır.  
 
 Farklı eğitim/acemi birliklerinde acemi eğitimi gören ikiz kardeşler, eğitimlerini tamamladıktan 
sonra, kadro birliğinde ise erbaş/erin kendisi veya ailesi başvurduğu takdirde, ikiz kardeşlerin aynı 
anda aynı birlik, karargâh ve kurumlarda askerlik hizmeti yapmaları sağlanmaktadır. 
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 ç. Şehit/Mâlûl Kardeşi veya Çocuğu Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği Esasları: 
 
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kânunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin 
(yedek subay ve erbaş/erler) kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan 
kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silâhaltına alınmaz ve silâhaltındakiler istekleri halinde terhis 
edilir.  
 
  Askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/mâlûl olan yedek subay ve erbaş/erler ile şehit 
veya mâlûl olan muvazzaf personelin (Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, TSK 
Kadrolarında Görevli Sivil Memur/İşçi, Geçici Köy Korucusu vb.) kardeş ve çocuklarının dağıtımı, 
alınan müracaatları doğrultusunda mümkün olduğu kadar ikâmet ettikleri yere yakın birliklere 
yapılmakta ve askerlik hizmetini burularda yapmaları sağlanmaktadır. 
 
  Terör nedeniyle, şehit veya mâlûl (adî mâlûl hariç) olan devlet görevlilerinin kardeş ve 
çocuklarının dağıtımı, mümkün olduğu kadar ikâmet ettikleri yere yakın birlik, karargâh ve 
kurumlara yapılmakta ve askerlik hizmetini burularda yapmaları sağlanmaktadır. (Kıbrıs Gazisi          
olanlar için mâlûl olma şartı aranmaktadır.) 
 
 d. Bakıma Muhtaç Engelli Aile Ferdi Olan Çocuğu Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği 
Esasları: 
 
  Anne, baba, eş ve kendi çocukları bakıma muhtaç engelli olan yükümlülerin dağıtımları, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğü tarafından verilmekte olan rapora istinaden istekleri 
halinde bakıma muhtaç engelli kişinin ikâmetine yakın bir ildeki birlik, karargâh veya kurumlara 
yapılmakta ve askerlik hizmetini buralarda yapmaları sağlanmaktadır. (İlgili müdürlükten “Bakıma 
Muhtaç Engellidir”, “Evde Bakım Hizmetinden Faydalanmaktadır” “Evde Bakım Ücreti 
Ödenmektedir.” ibareli belge alınması gerekmektedir.  
 
  2022 sayılı kânuna istinaden “Engelli Maaşı” bağlanan ve vakıftan diğer nedenlerden 
dolaylı para yardımı alan kişiler kapsam dışı olup, hastaneden verilen raporlara mevzuat gereği 
işlem yapılamamaktadır.) 
    
2. İzin İşlemleri:  
 
 Erbaş/Erlerin kânunî izin süreleri; askerlik hizmetinin her ayı için iki gün olarak hesap edilir ve 
bu izin süresi askerlik hizmetinden sayılmaktadır. (Uzun dönemler erbaş/erler için 24 gün, Kısa 
Dönem erbaş/erlerin ise 12 gündür.) 
 
 a. Kânunî İzinler: 
 
  (1) Dağıtım İzni: Kânunî izinlerine mahsuben yol dâhil (10) güne kadar izin 
verilmektedir.  
 
  (2) Memleket İzni: Birlik, karargâh ve kurumlara katılışlarından itibaren terhis 
mahiyetinde kullanılacak izin hariç, kalan izin süresi kadar izin verilmektedir. 
 
  (3) Terhis Mahiyetinde İzin:  Yükümlülerin kullanamadıkları yasal izin süreleri; 
dikkate alınarak, terhis tarihleri ile uyumlu olacak şekilde terhis mahiyetinde izin verilmektedir.  
 
 b. Kânunî İzinlere Mahsuben Verilebilecek Diğer İzinler: 
 

Silâhaltına alındıktan sonra terhis oluncaya kadar, sınav belgelerini ibraz etmek koşuluyla; 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı, Lisans Yerleştirme Sınavları, Açık Öğretim Fakültesi/Lisesi Sınavı, 
Kamu Personeli Seçme/Dil Sınavı, Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık/Astsubaylık Sınavı, Polis Meslek 
Yüksek Okulu ve Uzman Erbaşlık Sınavı ile telafisi mümkün olmayan ve hak kaybına neden olacağı 
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değerlendirilen diğer sınavlara katılmak üzere, varsa kânunî izinlere mahsuben sınav süresince izin 
verilmektedir. 

 
 c. Kânunî İzinlere İlave Olarak Verilebilecek İzinler: 
 
  (1) Doğum veya Vefat Hâlinde Verilecek İzinler: Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi 
doğum yapan ya da ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlarından biri [anne, baba, eş, çocuk, 
kardeş, dede, nine (babaanne, anneanne), eşinin annesi, eşinin babası, eşinin kardeşleri (kayın, 
baldız), eşinin dedesi, eşinin ninesi (babaanne, anneanne)] vefat eden, erbaş ve erlere, talepleri 
üzerine on gün izin verilmektedir. 

 
 (2)  Başarılı ve Disiplinli Erbaş ve Erlere Verilecek İzinler: Askerlik hizmetinin 
gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu 
emsalleri arasında üstün başarı göstererek, disiplinli davranışlarıyla örnek teşkil eden erbaş/erlere 
kânuni izinlerine ilâveten yedi güne kadar izin [Kısa dönem erbaş ve erler için üç güne kadar] 
verilebilir. Verilen bu ilave izinler terhis mahiyetinde kullandırılmaktadır. 
 
  (3)  Radyoaktif Işınlarla Çalışan Erbaş ve Erlere Verilecek İzinler:  TSK. sağlık kurum- 
larında röntgen teknisyen yardımcısı görevlerinde istihdam edilen erbaş/erlere, radyoaktif ışınla 
yaptıkları her bir yıllık hizmete karşılık otuz gün sıhhî izin verilmektedir.  
 
  (4) Olağanüstü Hallerde Verilecek İzinler:  Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 
aile fertleri (anne, baba, eş, çocuk, kardeş, büyük baba ve büyük anne) deprem, yangın, sel, 
seylâp, vb. tabii afetlerde zarar görenlere, kânunî izinlerinin dışında, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenecek süre kadar tabii afet izni verilmektedir.  
 
 ç. Sıhhî İzinler: 
 
  Askerlik hizmeti süresince uzun dönem yükümlülere verilen hava değişimi/istirahat 
sürelerinin bir aylık kısmı, kısa dönem yükümlülere verilen hava değişimi/istirahat sürelerinin ise on 
beş günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılmaktadır.  
 
  Hava değişimi raporlarında “Sonunda Muayene Kaydı (SMK)” ibaresi bulunanlar hava 
değişimi süresinin bitiminden en az beş gün önce yeniden hastaneye sevk edilmek üzere askerlik 
şubesi başkanlıklarına başvuruda bulunulması gerekmektedir. 
 
 d. Kısa Süreli İstirahatlerde Kullanılan Sıhhî İzinler: 
 
  Rahatsızlığı nedeniyle on güne kadar istirahat verilen erbaş/erlerin istirahatı asgarî tabur 
komutanı ve eşidi kurum amirliklerince uygun görülmesi halinde sıhhî izine dönüştürülebilir. 
 
 e. İzinli Bulunulan Esnada Hastane İşlemleri ve Verilen İstirahatlar:  
 
  İzinli bulunduğu esnada rahatsızlanan yükümlülerin, bulunduğu yerin Garnizon/Merkez 
Komutanlığına başvurması gerekmektedir. Bu makamlar gerekiyorsa hastayı askerî bir hastaneye, 
yoksa sivil bir hastaneye sevk ederler, muayene ve tedavi sonrası verilen istirahat raporları, o yerin 
Garnizon/Merkez Komutanlığı tarafından onaylanarak erbaş/erin birliğine gönderilir. İstirahatın izinli 
bulunulan yerde geçirilmesi halinde bu süre sıhhî izin hakkından mahsup edilir.  
 
 f. Yol İzni: 
 
  Askerlik şubelerinden eğitim birliklerine, birliklerinden hastanelere ve hastanelerden de 
birliklerine, hava değişimi sona erenler, firar, izin ve hava değişimi tecavüzünde bulunanların 
birliklerine, müteakip dağıtıma tâbi tutulanların ise dağıtım edildikleri birliklerine sevklerinde ve izne 
ayrılmalarında yol izni verilmektedir.   
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  Memleket iznine gidişler için gidiş ve dönüş için ayrı ayrı bir defa, terhis mahiyetinde izne 
ayrılışlarında ise daha önce yol izni kullanmamış ise sadece gidiş için verilir. Daha önce yol izni 
kullanmışsa terhisinde yol izni verilmez. Kanuni izinlerde yol izni bir defa olacak şekilde 
verilmektedir. Erbaş/erin bulunduğu şehirden, gideceği şehre göre yapılacak mesafe hesabı dikkate 
alınarak ; 800 km,ye kadar olan mesafelerde bir gün, 801 ve daha yukarısı mesafelerde iki gün 
verilir.  
 g. Diğer İzinler: 
 
 

  (1) Evci İzni:  
 
    Acemi erbaş/erlere, askerlik yemini etmiş olmak şartıyla ve garnizon dışına 
çıkmamak şartıyla evci izni verilmektedir.  
 
    Birliklerinin bulunduğu garnizon sınırları içerisinde geçici ikâmet etmekte olan 
anne, baba veya eş ile daimi veya geçici ikâmet etmekte olan evli erkek veya kız kardeşlerinin 
yanına, garnizon dışına çıkmamak şartıyla evci izni verilmektedir.  
 
    İlin güvenlik durumu ile birliğin konuş durumu ve görev özelliği dikkate alınarak izin 
verilmektedir. 
 
  (2) Geçici Evci İzni:   
 
   Acemi erlere yemin törenini müteakip, tören hafta içi yapılmışsa tören gecesi, 
Cuma günü yapılmışsa Cuma ve Cumartesi gecesi anne, baba, eş, evli erkek veya kız kardeşinin 
yanına, garnizon dışına çıkmamak şartıyla, geçici evci izni verilmektedir.  
 
   Erbaş ve erleri ziyaret eden aile fertlerinin (anne, baba, eş, evli erkek veya kız 
kardeşi) geçici evci izin talepleri; Cuma günü akşamından Pazar günü akşamına kadar olacak 
şekilde ve garnizon dışına çıkmamak şartıyla, geçici evci izni verilmektedir. 
   İlin güvenlik durumu ile birliğin konuş durumu ve görev özelliği dikkate alınarak, 
tüm askerlik hizmet süresi içinde üç/dört defayı geçmeyecek şekilde karşılanabilir. 
 
  (3) Günlük İzin (Çarşı İzni):  
 
    Erbaş/erlere, İlin güvenlik durumu ile birliğin konuş durumu ve görev özelliği 
dikkate alınarak görevi aksatmayacak ve en az iki haftada bir olacak şekilde izin verilmektedir.  
 
  (4) Yurtdışı İzni:  
 
   Anne, baba, eş, kendi çocuk, kardeş, kayınbaba veya kayınvalidesi yurtdışında 
ikâmet edenlere, belirtilen aile yakınlarının hastalıklarının yurtdışındaki tedavilerine refakat 
edeceklere, yurt dışındayken yangın, deprem, seylân, sabotaj vb. durumlara maruz kalmaları veya 
ölmeleri halinde bu durumları yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/konsoloslukları 
tarafından belgelenenlere, yurtdışında daimi oturma izin belgesi olanlara, yabancı ülkelerle adlî, 
hukukî, ticarî/öğrenim ilişkileri olanlardan bu durumlarını belgeleyenlere, hastalananlardan, 
tedavilerini kendi imkânları ile yurt dışında yaptırmak isteyenlere, belirtilen haller dışında mazeret 
beyan edenlerden, mazeretleri yurtdışı izin vermeye yetkili makamlarca uygun bulunanlara kânunî 
izinlerine mahsuben, yurtdışına çıkmak için izin verilmektedir.  
 
3. Sağlık İşlemleri:  
 
 Erbaş ve erlerin birliklere katılış ve ayrılışlarında genel sağlık muayeneleri birliklerince yapılır. 
Bu muayeneler; ilk altı aylık devrede üç ayda bir, bundan sonraki devrede altı ayda bir 
tekrarlanmaktadır.  
 
 



ERBAŞ VE ERLERİN YASAL HAKLARI 
 
 

 -5- 

4. Hava Değişimi/İstirahat Bitiminde Birliklerine Sevk Edilmesi Gereken Erbaş ve Erlerle 
İlgili İşlemler:  
 
 Hava değişimi/İstirahat sonunda askerlik hizmeti bitimine, uzun dönem erbaş/erler için on iki 
güne (dâhil) kadar, kısa dönem erbaş/erler için ise altı gün (dâhil) askerlik hizmeti kalan erbaş/erler 
(Kanuni izni bitmiş olması gerekmektedir.), kalan askerlik hizmetlerini ikâmet ettikleri yere en yakın 
askeri birlik emrinde tamamlayabilmektedir. Bu durumda olan erbaş/erler en yakın askerlik şubesi 
başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 
   
5. Üstün Hizmet Belgesi: 
 
 Muvazzaflık dönemi boyunca emsalleri arasında temayüz ederek, verilen her türlü görevi 
üstün görev anlayışı ile yerine getirenlere, terörle mücadelede ve operasyonlarda üstün yararlılık, 
cesaret ve feragat gösterenlere; birliğinin disiplin, atış, eğitim, bakım ve spor faaliyetlerine büyük 
katkıları bulunanlara, asgarî tugay ve bağımsız alay komutanları ile eşidi kurum amirleri tarafından, 
terhislerinde Terhis Belgesi ile birlikte “Üstün Hizmet Belgesi” verilmektedir. 
 
6. Alo Mehmetçik ve Aile İletişim Merkezi: 
 
 Askerlik hizmetini yapan erbaş/erlerin, kışla ve askerlik ortamına uyumlarını kolaylaştırmak, 
fizikî, ruhsal problemlerine yardımcı olmak, psikolojik problemlerine çözüm üretmek, psikolojik 
sorunları ve ruhsal durumu ile ilgili konuları yüz yüze veya doğrudan başkasına açamayan 
erbaş/ere yardımcı olmak, psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenlere alternatif bir 
hizmet sunmak ve ani gelişen durumlarda müdahale imkânı elde ederek gerekirse psikolojik 
danışma sürecini başlatmak ve ailelerinin de desteğini sağlamak maksadıyla karargâh, kurum ve 
birliklerde “Alo Mehmetçik Hattı” ve “Aile İletişim Merkezi” kurulmuş olup, cumartesi, pazar ve resmi 
tatil günleri dâhil 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. 
 

Erbaş/erler ile aileler, bu merkezlerle telefonla görüşerek ya da mektupla yazışarak bağlantı 
kurabilecek ve her tür sorunlarını aktarabileceklerdir. 

 
7. Muhtaç Durumdaki Erbaş ve Er Aileleri İle İlgili İşlemler: 
 
 Askerlik hizmetini yapan erbaş/er veya ailesinin, yazılı olarak ikâmet ettiği İl/İlçelerdeki Aile ve 
Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne veya ilgili belediye’ye başvurması gerekmektedir.  
 
8. Muhtaç Asker Ailelerinin Ücretsiz Tedavileri: 
 

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında muhtaç olan erbaş ve erin 
ailesine sağlık hizmeti verilebilmesi için, kanun gereğince erin ailesi ikâmet ettiği İl/İlçelerdeki 
Kaymakamlıklara müracâat etmesi gerekmektedir. 
 
9. Askerlik Hizmetinden Sayılacak Süreler: 
 
 a. Sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavi için geçen süreler, 
 
 b. Birlik içi ve dışında geçirilen istirahat veya hava değişim sürelerinin toplamının; uzun 
dönem erbaş ve erler için bir ayı (dâhil), kısa dönem erbaş ve erler için ise on beş günü (dâhil), 
 
 c. Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen ilâve izin süreleri, 
 
 ç.  Kânunî izin süresi, (Uzun dönemler erbaş/erler için 24 gün, Kısa Dönem Erbaş/erlere ise 
12 gündür.) 
 
 d.  Askerlik şubesi başkanlılığınca ve kanuni izinlerde verilen yol süreleri, 
 
 e.  Emniyet ve güvenlik gerekçesiyle kontrollü sevk uygulaması yapılan bölgelerdeki Kabul 
ve Toplanma Merkezlerinde geçirilen süreler erbaş/erlerin askerlik hizmetinden sayılmamaktadır. 
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10. Askerlik Hizmetinden Sayılmayacak Süreler: 
 

 a.  Firar, kısa süreli kaçma, izin, istirahat ve hava değişimi tecavüzünde geçen süreler, 
 

 b.  Askerlik şubelerinden sevkten sonra, yükümlülerin eğitim birliğine geç katıldıkları süreler,  
 

 c.  Hükümlü, tutukluluk ve gözaltında geçen süreler, 
 

 ç. Disiplin kurullarınca verilen hizmetten men cezaları ve hapis cezalarının infazda geçen 
süreleri, 
 

 d.  İzinlerde yasal haklarından fazla kullandırılan yol süreleri erbaş/erlerin askerlik 
hizmetinden sayılmamaktadır. 
 

11. Subay,  Asb., Uzman Erbaşlık ve Sözleşmeli Er Olmak İçin Yapılacak Başvurular:  
 

 Askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş/erler ilk amirlerine veya “www.tsk.tr” internet 
adresinden başvuruda bulunabilmektedir. 
 

12. Başvuru: 
 

Erbaş ve erler; resmî veya şahsî işlerine ilişkin talep ve başvurularını söz veya yazı ile en 
yakın amirinden başlayarak silsile yolu ile yapabilirler.  

 

***************************************************************************************************************** 
 

Kardeşi/Kardeşleri Askerlik Hizmetini Birinci Derecede Kritik İllerde Tamamlayan 
Erbaş/Erlerin Birlik Değişikliği Esasları 

 

Kendisi Hariç 
Askerlik 

Hizmetini 
Birinci Derece 
Kritik İllerde 
Tamamlayan 
Kardeş Sayısı 

Kendisi Hariç 
Askerlik 

Hizmetini  
Diğer İllerde 
Tamamlayan 
Kardeş Sayısı 

Askerlik Hizmetini 
Tamamlayan 
Kardeşlerden 

Kaynaklı Birinci 
Derece Kritik İllere 
Dağıtım Yapılmama 

Hakkı Olanlar 

Açıklama 
(Birinci Derecedeki İller;  

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, 

Tunceli, Van Ve Hatay  
(Hatay İli İçin 16.03.2012 Sonrası Terhis 

Olanlar Mevzuata Uygundur.) 

0 0   - 
0 1   - 
1 0 + Mevzuata Uygun 
1 1   - 
1 2   - 
2 0 + Mevzuata Uygun 
2 1 + Mevzuata Uygun 
2 2   - 
2 3   - 
3 0 + Mevzuata Uygun 
3 1 + Mevzuata Uygun 
3 2 + Mevzuata Uygun 
3 3   - 
3 4   - 
4 0 + Mevzuata Uygun 
4 1 + Mevzuata Uygun 
4 2 + Mevzuata Uygun 
4 3 + Mevzuata Uygun 
4 4   - 
4 5   - 
5 0 + Mevzuata Uygun 
5 1 + Mevzuata Uygun 
5 2 + Mevzuata Uygun 
5 3 + Mevzuata Uygun 
5 4 + Mevzuata Uygun 
5 5    

 


