
............................... LTD ŞTİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
(ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKET ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZINIZ)

Şirketinizde .... / .... / ........ tarihinden beri görev yapmaktayım. ....... yılı yıllık 
izin hakkımdan ...... günlük yıllık ücretli izin hakkımı ..... / ....../ ........ tarihi izin başlangıç 
günü , ...../....../........ izin son günü olarak kullanarak ....../......./......... tarihinde iş başı 
yapmayı talep etmekteyim. Tarafıma belirttiğim dönemde yıllık ücretsiz izin hakkımı 
kullanmam için izin verilmesi hususunda gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tarih

İsim Soyisim 

İmza



ŞİRKET YILLIK İZİN ONAY YAZISI VE KABUL BEYANIDIR.

ŞİRKET YILLIK ÜCRETSİZ İZİN ONAYI BİLDİRİMİ :

Sayın ........................................................

Şirketimize yapmış olduğunuz ücretli yıllık izin başvurunuz tarafımızca uygun 
görülmüştür ve tarafınıza ...... / ......./ .......... tarihi izin başlangıcı ve ......./......./......... tarihi 
izin sonu olmak üzere ...... iş günü ücretli yıllık izin verilmiştir. Bu yıl için toplam ....... gün 
yıllık ücretli izin hakkınız olduğu ve İzin kullanımından sonra bu yıl için geçerli kalan ücretli 
yıllık izin hakkınızın ........ iş günü kalmış olduğu ve izininizi tamamladıktan sonra iş başı 
gününüzün ......./......./......... tarihi olduğu tarafınıza bildirilmiştir. 

ÜCRETLİ YILLIK İZİN ONAYINI BİLDİREN ŞİRKET: 

Tarih : 

Şirket Kaşesi ve Yetkili İmzası.

ÇALIŞANIN BİLDİRİMİN YAPILDIĞI KABUL BEYANI :

Şahsi başvurum ve talebim üzerine yukarıda bilgileri bulunan izine tamamen kendi 
rızam ile başvurduğumu, onaylanmasından memnuniyet duyduğumu ve hiçbir itirazım 
olmadığını,  izininimi belirtilen tarihler arasında kullanacağımı ve yukarıda belirtile tarihte iş
başı yapacağımı, verilen iznin süresinin ve kalan izin süremin tarfıma bildirildiğini kabul ve 
beyan ederim.

ÜCRETLİ YILLIK İZİNİNİN BİLDİRİLDİĞİNİ KABUL EDEN ÇALIŞAN.

Tarih :

İsim Soyisim :

İmza.



ÇALIŞAN YILLIK İZİN  KULLANIMI VE İŞE DÖNÜŞ KABUL BEYANIDIR.

Çalışmakta olduğum ....................................................................................................
şirketine şahsi başvurum ile tarafıma sağlanan ...../......./........... ile ...../......../.......... tarihleri 
arasında ........ iş günü ücretli yıllık izinimi kullandığımı, bu süre içinde çalıştırılmadığımı ve 
tatil yaptığımı kabul ve beyan ederim. 

......./......./....... tarihinde iş başı yaptığımı kabul ve beyan ederim.

Yıllık ücretli izinimin bu yıl dönemi için ........ iş günü kaldığını kabul ve beyan ederim.

YILLIK ÜCRETSİZ İZİN HAKKINI KULLANAN ÇALIŞAN

Tarih :

İsim Soyisim :

İmza.

https://www.resmievrak.com/


