
Atılım Faktoring A.Ş. 

Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri       NOTIFICATION AND TRANSFER OF RECEIVABLES (NTR) …….../…..../…............

Caddesi Propa Plaza No:4-6

Şişli / İstanbul

Currency / Döviz 

Cinsi

Notification Date  

/ Bildirim Tarihi 

NTR No/       ABF 

No

Currency / 

Döviz Cinsi

Total Number of 

Documents / 

Toplam Belge 

Adedi

Total Number of 

Credit Notes / 

Toplam İade 

Fatura Adedi

Total Amount of Credit 

Notes / Toplam İade 

Fatura Tutarı

Şirketiniz ile imzalamış olduğumuz her türlü faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri hükümleri uyarınca aşağıda / ekte 

dökümünü yaptığımız faturalar ve /veya fatura yerine geçen belgeler konusu alacaklarımızın şirketinize devir edilmiş 

olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tarafınıza devir edilmiş aşağıda /ekte dökümü bulunan fatura ve /veya fatura yerine geçen belgeler konusu 

alacaklarımızın;

- Alıcılarımız (borçlularımız) ile aramızdaki mal veya hizmet satışlarımızdan kaynaklandığını ve satılan 

malların/hizmetlerin alıcılarımıza tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğini/veya sağlandığını, belge içeriği ile mal satış 

konusunun aynı olduğunu, hizmetlerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilip tamamlandığını, 

- Şirketinizden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devir edilmediğini, üzerinde ihtiyati haciz,  haciz, ihtiyati tedbir veya 

rehin gibi başkaca herhangi bir takyidat olmadığını;                                                                                                                                            

- Alacağın devrini engelleyen bir sözleşme veya sözleşme hükmü bulunmadığını, alacağın devrinin sözleşme veya 

sözleşme hükmü gereğince fatura borçlusunun onayına tabi olduğu hallerde bu onayın tarafımızca alındığını, 

onaya ilişkin belgenin tarafınızca talep edilmesi halinde derhal şirketiniz ile paylaşılacağını, beyanımızın yanıltıcı 

olması durumunda uğrayacağınız tüm zararın şirketimize ait olduğunu; 

- Şirketimiz kayıtlarında yer aldığını; ilgili belgelerin iptali, iadesi veya mahsubu halinde durumu derhal tarafınıza 

bildireceğimizi ve aldığımız ön ödeme tutarlarını derhal, nakden iade edeceğimizi veya yeni belge düzenlenmiş olması 

halinde derhal yeni belgeleri devir edeceğimizi;

- İlgili borçlular ya da 3.kişiler tarafından tarafımıza yapılacak ödemelerin derhal şirketinize transfer edileceğini;

 belirtir;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Ortaklık yapımızda imza yetkilerimizde ve veya iletişim bilgilerimizde son bildirim tarihinden sonra herhangi bir 

değişiklik olmadığını; olması halinde tarafınıza bilgi verileceğini ve bu konudaki olası ihtilaf ve sorunlardan dolayı 

sorumluluğun tarafımızda olduğunu;                                                                                    

-  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi yasası kapsamında kendi nam ve hesabımıza hareket ettiğimizi;                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

yukarıda sayılan koşulları yerine getirmememiz durumunda faktoring sözleşmelerinden doğan haklarınızın saklı 

bulunduğunu gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Total Official Stamped Invoice 

Assignment Amount / Maliye  Kaşeli 

Fatura Toplam Devir Tutarı

Total Number of Stamped 

Documents/   Maliye Kaşeli 

Toplam Belge Adedi

Total Amount of Documents / Toplam Belge 

Tutarı

Seller's Name / Satıcı Adı 

ALACAK BİLDİRİM FORMU (ABF)

Import Factor's Name  / Muhabir Adı Debtor's Country / Borçlunun Ülkesi

Bir nüshası teslim alınmıştır.

İş bu Alacak Bildirim Formu 2 sayfadan ibarettir.

We hereby agree, declare and undertake that our receivables subject to the invoices and/or documents substituting the invoices 

provided below / in the attachment have been assigned to your company pursuant to the provisions of any kind of factoring 

agreement and annexes thereof concluded with your company. 

We hereby inform you that the receivables subject to the invoices and/or documents substituting the invoices provided below / in 

the attachment and assigned to you;

- arise from the sales of goods or services carried out between our buyers (debtors) and us, the goods/services sold have been 

delivered/proveded whole and complete to our buyers, the content of the document matches with the subject of goods sold, and 

the services are rendered and conducted full and complete;

- have not been assigned to any real person or legal entity other than your company, do not bear any encumbrance including 

ancillary attachment, attachment, injunctive relief or pledge;                                                                                                              

-There is not any contract or contract provision preventing the transfer of receivables, in the event  the transfer of 

receivables depends on the approval of debtor of the invoice, this approval shall be received by us, the document of 

approval shall be presented immediately with your company upon your request, in the event of misleading statement, our 

company shall be liable from any damage to be occurred;                                                                                                                                                                    

- are available in the records of our company; we shall immediately notify you in casethe relevant documents are cancelled, 

returned or set off and we shall immediately refund the prepayment amounts in cash or assign the new documents in case a new 

document is issued;

- payments made by the relevant debtors or third parties to us shall be immediately transferred to your company;

 and we hereby irrevocably agree, declare and undertake that;

- there has been no change in our shareholding structure, signing powers and/or contact details after the last notification date; we 

shall inform you in case of any change in the abovementioned, and we shall be responsible for any disputes and problems arising 

related to this matter;

- we act on behalf of and for the account of ourselves within the scope of the Law No. 5549 on Prevention of Laundering 

Proceeds of Crime; 

  in case we fail to fulfill the above mentioned conditions, then we shall indemnify that you reserve your rights arising from the 

factoring agreements.

Total Amount of Assignment / 

Toplam Devir Tutarı



…...../…...../….............

INVOICES / FATURALAR

No. / No.su

Commercial 

Invoice No. / 

Ticari Fatura No

Invoice Date / Fatura 

Tarihi

Invoice Amount / Fatura 

Tutarı

Currency / 

Döviz Cinsi

Value Date / 

Valör

Official Stamped 

Invoice No / 

Maliye  Kaşeli 

Fatura No

Official Stamped 

Invoice Assignment 

Amount / Maliye  

Kaşeli Fatura  Devir 

Tutarı

No. / No.su
Credit Note No / 

İade Fatura No

Credit Note Date / İade 

Fatura Tarihi

Credit Note Amount / İade 

Fatura Tutarı

For IF's Use / Muhabirce Doldurulacaktır. For EF's Use / Şirketçe doldurulacaktır. 

Terms of Payment & 

Due Date / Ödeme 

Şekli ve Vade

Debtor's Name / Borçlunun Adı

Debtor's Name / Borçlunun Adı

Invoice Reference / 

İlgili Fatura Numarası

Bir nüshası teslim alınmıştır.

İş bu Alacak Bildirim Formu 2 sayfadan ibarettir.

AUTHORIZED SIGNATURE OF 

SELLER/      SATICI YETKİLİ 

İMZASI

AUTHORIZED SIGNATURE OF SELLER/      

SATICI YETKİLİ İMZASI


