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……. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 
 
Davacı   : ADI SOYADI – T.C. Kimlik No: ……….. 
     ADRES 
 
Vekili   : Av. Aylin GÖSTERİCİLER (Adres antettedir.) 
 
Davalılar  : 
   1-) ………….. 
         ADRES 
   2-) ………… 
         ADRES 
 
Dava Konusu  : İşe İade (Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin iş 
akdini haksız fesheden işverenin işleminin geçersizliğine karar verilerek, müvekkilin işe iadesine ilişkin 
talebimizdir.) 
 
Açıklamalar  : 
    1-) Müvekkil, davalı ……………mağazasında, son işveren olarak diğer davalı ………… 
şirketine bağlı olarak 16.04.2015 tarihinden iş akdinin haksız ve gerekçesiz olarak feshedildiği 17.03.2017 
tarihine kadar çalışmıştır.  
 
   2-) Davalı işverenler tarafından müvekkilin telefonla aranarak işe gelmemesinin 
söylenmesi suretiyle müvekkilin iş akdi feshedilmiş; müvekkile başkaca hiçbir şey söylenmemiştir. 
Müvekkilin iş akdini hiçbir sebep göstermeden, İş Kanunu uyarınca olası hak ve kayıpların önlenmesi ve 
feshin geçerli nedene dayanmaması nedeniyle huzurdaki davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 
 
   3-) 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince, müvekkilimin mahkeme kararı 
kesinleşene kadar çalıştırılmadığı süre içinde yasada belirtilen ve ödenmesi icap eden 4 aylık ücreti ve sosyal 
haklarını ihtiva eden iş güvencesi tazminatının mahkemece belirlenerek davalılardan tahsilini ve müvekkilin 
işe iadesine karar verilmesi nedeniyle huzurdaki işe iadesi davasını açma zorunluluğumuz doğmuştur. 
 
Hukuki Nedenler : İK, HMK ve sair yasal mevzuat hükümleri 
 
Deliller   : Müvekkile ait özlük dosyası, SGK kayıtları, tanık anlatımları, gerektiğinde bilirkişi 
incelemesi, gerektiğinde sair her türlü yasal delil 
 
Netice ve Talep  : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemece re’sen tespit edilecek nedenlerle; 
- Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yapılan haksız feshin GEÇERSİZLİĞİNİN tespiti ile müvekkilin İŞE 
İADESİNE, 
- Yargılama süresince davalı tarafından ödenmesi gereken 4 aylık ücret ve sosyal hakları da ihtiva eden iş 
güvencesi tazminatının BELİRLENMESİNE, 
- İşe geri alınmadığı takdirde davalı tarafından ödenmesi gereken müvekkilimin 1 yıllık ücreti toplamından 
az olmayacak iş güvencesi tazminatının belirlenerek hak ediş tarihine göre en yüksek banka mevduat faizi ile 
birlikte davalılardan tahsilinin BELİRLENMESİNE, 
- Yargılama tüm harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin de davalılara tahmiline karar verilmesini vekaleten 
Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. 
          Davacı Vekili  
           Av. Aylin GÖSTERİCİLER 
  


