
 

İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ 

DEVREDEN : 

DEVRALAN : 

DEVREDİLEN İŞLETMENİN 

a) Ünvanı : 

b) Adresi : 

c) Hali hazır durumu : 

d) Devir bedeli : 

Devreden söz alarak dedi ki; yukarıda adresi ve ünvanı yazılı işyerimi işletme hakkını, 

içerisinde bulunan bilcümle mal, malzeme ve demirbaşları ile birlikte yukarıda açık adresi, adı ve 

soyadı yazılı olana yine yukarıda yazılı bedel mukabilinde devret. Devir bedelini kendisinden 

nakten alarak devir konusu emtianın tamamını kendi teslim ettiğimi bunar üzerinde herhangi bir 

hak ve alacağımın kalmadığını tamamen devralana ait olup diledi gibi tasarrufta yetkili oldu-, 

keza bu işletmenin bugüne kadar çalıştırılmasından dolayı zuhur etmiş veya edecek her türlü mali, 

hukuki ve cezai mesuliyetlerin tamamen tarafıma ait olacağını, işletmenin gerek üçüncü kişi ve 

resmi daire, belediye, ....,...... gibi mercilere olan borçlarından dolayı devir alan- bir ödeme 

yapmak mecburiyetinde kalır veya icrai ve hukuki bir takibata uğrarsa bu takip ve ödemelerden 

dolayı uğrayacağı- zararı ve ödeyeceği- paraları gecikme faizi, cezası, bilcümle avukatlık ücreti, 

icra ve mahkeme masrafları da dâhil tamamen tarafım, karşılanacağını beyan ve taahhüt ederim. 

Devralan- söz alarak dedi ki:- de yukarıda devreden ikrarında yazılı olan işletmeyi görerek 

ve beğenerek ileride kusur ve noksan iddiasında bulunmamak kayıt ve şartı ile ve olduğu gibi 

kabul ederek tamamen kendi ait olduğunu bilerek yukarıda yazılı bedel mukabilinde devir aldım. 

Devri bedelini kendisine nakden ve def atan tediye ederek devir konusu emtianın tamamını 

tesellüm eylediğimi bu günden itibaren bu işletmenin işletilmesinden ve verilmesi hiç 

verilmemesinden dolayı zuhur edecek mali, hukuki ve cezai mesulliyetlerin tamamen tarafıma ait 

olacağını keza sorumluluğum altında bu işletiminin çalıştırıldığı tarihlerde döneminde verilmesi 

gereken her türlü beyanname ve bildirgelerden dolayı resmi daire, belediye, .............,..............gibi 

mercilere ve gerekse üçüncü kişilere karşı olan borçlarımdan dolayı tamamen sorumlu olacağımı 

bu borçlar konusunda devredenin herhangi bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması veya icrai 

ve hukuki bir takibata uğraması hallerinde bu takip ve ödemelerden dolayı uğrayacağı zararı, 

ödeyeceği paraları, gecikme faizi cezası, bilcümle avukat ücreti, icra ve mahkeme masraflarının 

tamamın dahi tamamen tarafımca karşılanacağını beyan kabul ve taahhüt ederim. .../.../... 

Devreden Devralan 

 

   


