
........................... ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE
(ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKET YADA KURUM MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZINIZ)

Şirketinizde/ Kurumunuzda ............ tarihinden itibaren görev yapmaktayım. Zorunlu 
askerlik görevimi yerine getirmek üzere .................. tarihi itibari ile görevimden 
ayrılacağımı beyan ederim.

İstifamın kabulünü ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi için gereğini arz ve 
talep ederim.

(MEVZUATA GÖRE BU YAZININ KİŞİNİN EL YAZISI İLE YAZMASI TALEP 
EDİLEBİLMEKTEDİR. YUKARIDAKİ YAZININ AYNISINI AŞAĞIYA EL YAZISI İLE YAZINIZ)

Tarih :

İsim Soyisim : 

İmza : 



(İSTİFANIN KABUL YAZISI)

Sayın, .................................. (ASKERLİK SEBEBİ İLE İŞTEN AYRILAN ÇALIŞAN İSMİ 
SOYİSMİ)

............. Tarihli dilekçeniz ile Askerlik Görevi sebebi ile görevden istifa etme dilekçeniz 
tarafımızca değerlendirilmiş olup, istifa talebiniz kabul edilerek şirketimiz ile 
ilişiğiniz ................ tarihi itibarı ile kesilmiştir.

Son çalışma ayındaki .............. iş günü olarak hesaplanan maaşınız ................. 
tarihinde  ................. TL olarak nakten / banka yolu ile tarafınıza ödenmiştir.

Kıdem tazminatınız ................ tarihi işe başlama ................. tarihi işten ayrılma ( ......... 
AY .......... Gün görev süresi) üzerinden hesaplanmış olup ........................... TL tutarı 
tarafınıza nakten / banka yolu ile ödenmiştir.

Askerlik görevinizden dönüşte başvurmanız ve şirketimizde aynı görevde çalışabileceğiniz 
bir pozisyon bulunması halinde görevinize dönebileceğinizi bildiririz.

Bilginize Sunarız.
Saygılarımızla
(Şirket Yetkilisi Kaşe İmza)

(ÇALIŞAN KABUL YAZISI VE İBRANAME)

YUKARIDAKİ İSTİFANIN KABUL YAZISINDAKİ AÇIKLAMALARI OKUDUĞUMU 
ANLADIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM. 

...................................................................................... Ünvanlı şirkette ............ tarihi işe 
başlama ve ...................... tarihinde işten ayrılma döneminde çalışmış olduğumu, Kendi 
iradem ve isteğim ile (askerlik sebebi ile istifa ederek) işten ayrıldığımı, çalışma sürem 
içerisindeki tüm maaş, agi , fazla mesai vb tüm başlıklar altındaki alacaklarımın tarafıma 
zamanında ve eksiksiz olarak ödendiğini kabul ve beyan ederim.

Kıdem tazminatımın da ilgili dönemi kapsayacak şekilde hesaplanarak tarafıma nakten / 
banka havalesi ile ödendiğini kabul ve beyan ederim. 

Kanunlara göre ihbar tazminatının askerlik sebebi ile görevinden istifa eden çalışanlara 
ödenmediğinin bilincinde olduğumu kabul ve beyan ederim.

İlgili şirketten hiçbir maddi veya manevi hakkım kalmadığını tüm haklarımın tarafıma 
vaktinde ve eksiksiz olarak yapıldığını kabul , beyan ve ibra ederim.

(ÇALIŞAN İsim Soyisim İmza)


