
Ticaret Siciline Tescil Davası Dilekçesi

Dilekcesepeti.com
…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

                          İSTANBUL

DAVACI : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunu Temsilen

Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ :Avukat Adı ve Soyadı, Adres

DAVALI :Adı ve Soyadı, Adres

DAVA KONUSU :Davalının işlettiği K. Eczanesinin Ticaret Siciline tescili

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı  İstanbul’da  …….. adı altında  eczane işletmektedir. Ticaret hukuku açısından
eczane  işletenlerde  tacir  sayıldığından  davacı   İstanbul  Sicil  Memurluğu  ………..  tarihinde
davalıya …….. sayılı ihtarıyla Türk Ticaret Kanununun 11.12.14 maddelerine istinaden Ticaret
Sicil Memurluğuna kaydının yapılmasını ihtar etmiştir (EK–1).  …………………(Bu kısımları
kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 

2- Davalı ise bu ihtara uymayacağını Kanunen kendisinin eczacı sıfatıyla Ticaret Sicil
Memurluğuna  kaydının  yapılamayacağını  belirtmiştir.  Bunun  üzerine  davacı  Ticaret  Sicil
Memurluğu  tarafından  davalıya  88/2  sayılı  ihtarı  18.01.2007  tarihinde  göndermiştir.  Bu
ihtarda  belirtilen  süre  içerisinde  davalı  Ticaret  Sicil  Memurluğuna  kaydını  yapmamıştır.
…………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun  uyarlayarak  maddeler  halinde
sıralayabilirsiniz.) 

3-  Ekte  sunduğumuz  Yargıtay  kararına  göre  de  eczaneler  Türk  Ticaret  Kanunu
kapsamında tacir sayılmıştır. Türk Ticaret Kanunun 34., 35., 42. maddeleri ve Ticaret Sicil
Tüzüğünün  52.  ve  53.  maddeleri  gereğince,  davalının  eczane  işletmesi  nedeniyle  tacir
olduğunun  kabulüyle  Ticaret  Sicil  memurluğuna  kaydının  yapılması  gerekmektedir.  Bu
amaçla mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir. …………………(Bu kısımları kendinize
uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 
DELİLLER :Ticaret  Sicil  Memurluğunun  davet  yazıları,  davalının  davete
uymayacağını bildirir yazısı, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER :TTK, Ticaret Sicil Tüzüğü, HUMK. ve ilgili mevzuat.



İSTEK VE SONUÇ : Yukarıda  kısaca  açıklanan  nedenlerle  davanın  kabulüne,
davalının eczanesinin Erzincan Ticaret Sicil Memurluğuna tesciline, Türk Ticaret Kanununun
35/2 maddesi gereğince davalı şirketin tescilden imtina etmesi nedeniyle Kanunda öngörülen
miktarda  (…  Türk  Lirası)  para  cezasına  çarptırılmasına,  yargılama  giderleriyle  vekâlet
ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/
…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

İmza

(Not:  Dilekçe  örnek  amaçlı  hazırlanmış,  dilekçedeki  olay  kurgudan  ibarettir.
Açıklamalar  ve  talep  kısmında  gerekli  değişiklikleri  yaparak  talebinize  uygun  şekilde
düzenleyebilirsiniz.  Dava vekil aracılığı ile takip ettirilmiyor ise vekil yazılı olan kısımlar
çıkartılarak dilekçe üzerinde gerekli uyarlamayı yapabilirsiniz.)
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