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KONU: YILLIK ÜCRETLİ İZNE ÇIKANLARA YOL İZNİ VERİLMESİ HUSUSLARI.
Yıllık ücretli izin; hizmet akdi ile çalışanlara çalışma süreleri ile orantılı olarak verilen, iș
hayatının ayrılmaz parçası kabul edilen ve Yargıtay’ın köklü içtihatlarıyla belirlenmiş temel bir
haktır.
Yol izni 4857 sayılı İş Kanununun 56.ıncı maddesinde aşağıdaki gibi yer almıştır.
“Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara

istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek
zorundadır. “
Maddedeki hükme göre; yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden
başka bir yerde geçirecek olanlara, talepleri halinde ve belgelendirmek şartıyla
işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. Bu izin süresi
daha da kısa olabilir. Veya talep edilmez ise işçi bu izin hakkını kullanamaz.
Örnek: 3 yıldan beri Bursa’da faaliyet gösteren x…………..A.Ş.nde çalışmakta olan Ahmet
CAN 14 günlük yıllık iznini 01.07.2019 tarihinde itibaren doğum yeri olan Kars’ta geçirmek
üzere işverene yazılı olarak bildirimde bulunmuş ve bu bildirimde 4 günde ücretsiz yolu izni
istemektedir.
İşverence yıllık ücretli izin ile 4 günlük ücretsiz yol izni kullanması kabul edilmiş olup,
çalışanın yıllık izin başlangıç ve dönüş hesabı aşağıdaki gibi olmalıdır.
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İzne Başlama Tarihi………..…. : 01.07.2019
İzin Bitiş Tarihi…………………….: 22.07.2019
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Yıllık ücretli izne çıkanın Temmuz ayı bordrosu düzenlenirken;
a-) Yıllık ücretli izinli gün sayısı : 14 gün olmalı,
b-) 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü Tatili olduğundan bu gün yıllık ücretli izin süresinden
sayılmadığından resmi tatil olarak 1 gün gösterilmeli,
c-) Yolda geçen 4 gün ise ücretsiz yol izinli olarak gösterilmeli,

d-) Yıllık ücretli izin sürelerine rastlayan Pazar günleri (Hafta tatili) yıllık ücretli izin süresinden
sayılmadığından hafta tatili olarak 3 gün gösterilmelidir.
Yıllık ücretli izine çıkanlara istekleri halinde ayrıca işverenleri veya yetkilileri
tarafından şartları sağlayanlara ücretsiz yol izni vermelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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