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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN 
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Genel Kurulu’na 

Görüş 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“Birlik”) 1/1/2021-31/12/2021 
hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu 
hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal 
bilgiler ile Yönetim Kurulunun Birlik’in durumu hakkında denetlenen finansal 
tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, 
denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası 
olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. 
BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık 
Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 
Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Birlik’ten bağımsız olduğumuzu 
beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde 
ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 

Birlik’in 1/1/2021 -31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları 
hakkında 31 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş 
bulunuyoruz. 

 



 

 

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

Birlik yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 514 ve 516’ncı maddelerine 
göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula 
sunar. 

b) Yıllık faaliyet raporunu; Birlik’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal 
durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak 
şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda 
ayrıca, Birlik’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu 
konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Birlik’te meydana gelen ve özel önem taşıyan 
olaylar, 
- Birlik’in araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, 
sigortalar ve benzeri teminatlar. 

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı 
ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu 

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler 
ile Yönetim Kurulunun Birlik’in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan 
bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Birlik’in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız 
denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik 
hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal 
bilgiler ve Yönetim Kurulunun Birlik’in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer 
alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde 
edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul 
güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. 
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Mart 2022 
İstanbul, Türkiye  



FİNANSAL 
KAPSAYICILIK

Teknoloji ve 
finansal hizmetlerin 
birleştirilmesinde 
müşteri memnuniyeti 
ve inovasyonu 
hedefleyerek 
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İLETİŞİM
İŞ BİRLİĞİ

Üyeleri ve ilgili resmi 
otoriteler arasında 
köprü görevi görerek ve 
güçlü diyalog etrafında 
şekillenen ekosistemin 
oluşturulmasını 
sağlayarak 
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İLKELER
STANDARTLAR

Dinamik bir ortamda 
yeknesaklığın ve 
hesap verilebilirliğin 
sağlanmasında yol 
gösterici olarak
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KURUMSAL KÜNYE

KURULUŞ VE YASAL ÇERÇEVE
TÖDEB; 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7192 sayılı Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci 
maddesi uyarınca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a eklenen maddeyle 
kurulmuştur. 

TÖDEB, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları 
ve elektronik para kuruluşlarının üye olduğu bir meslek 
kuruluşudur.

YAPILANMA VE AMAÇLAR
Statüsü 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan TÖDEB 25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’daki 
genel merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. 

TÖDEB Genel Sekreterliği, 8 kişilik kadrosu ile üye 
ve paydaş genel koordinasyonu ile idari işleyişi 
yürütmektedir. 

TÖDEB çatısı altında 2021 yıl sonu itibarıyla, üye 
temsilcilerinin aktif katılımda ve katkıda bulundukları 
7 komite faaliyet göstermektedir.

•	 Güvenlik	Komitesi

•	 Hukuk	ve	Mevzuat	Komitesi

•	 Etik	Komitesi

•	 Kamuoyu	İle	İlişkiler	Komitesi

•	 Uyum	Komitesi

•	 Yasa	Dışı	Faaliyetlerle	Mücadele	Komitesi

•	 Açık	Bankacılık	Komitesi

TÖDEB’in temel amacı ödeme ve elektronik para 
kuruluşları arasında iletişimi ve iş birliğini geliştirmektir. 

Sektörün büyümesine ve derinleşmesine katkı 
sağlamayı da öngören TÖDEB; finansal kesimde 
büyüme için ihtiyaç duyulan teknoloji ve güven odaklı 
bir birliktelik platformu sunmaktadır.

KARARLI ADIMLARLA GELECEĞE
TÖDEB üyesi, ödeme ve elektronik para kuruluşları, 
Türkiye’nin dijitalleşmesi ve teknoloji geliştirme 
süreçlerinde öncü rol oynamaktadır. Birlik üyeleri, 
ürettikleri çarpan etkisi ile milli teknolojik alt yapıya, 
hane halkının finansal hizmetlere erişimine ve ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 

TCMB’den ödeme veya elektronik para kuruluşu lisansı 
alan şirketler TÖDEB üyesi olabilmektedir. 2021 yıl sonu 
itibarıyla TÖDEB’in üye sayısı 56’dır.

Üye listesi 12. sayfada sunulmuştur.

Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve 
elektronik para kuruluşlarının üyesi olduğu TÖDEB, 
tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu kimliğinde bir 
meslek kuruluşudur.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TÖDEB’in toplam üye 
sayısı 56’dır. Üyelerimizin 26’sı elektronik para, 30’u 

ödeme kuruluşudur.

56 üye
(2021 yıl sonu itibarıyla)
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VİZYON MİSYON

•	Türkiye’deki	tüm	ödeme	ve	e-para	
kuruluşları	arasında	iletişimi	
ve	işbirliğini	artırıp	sektörün	
gelişmesine	katkı	sağlamak,

•	Finansal	sektör	gelişmelerini	
yakından	takip	ederek	bilgi	
paylaşım	ve	aktarımları	yapmak,	
sektördeki	teknolojik	ve	süreçle	
ilgili	gelişimlere	katkıda	bulunmak,

•	Sektörün	gelişmesini	sağlamak	
amacıyla	eğitim,	tanıtım	ve	
araştırma	faaliyetlerinde	
bulunmak,

•	Hedef	kitleye	yönelik	yapılan	
iletişim	çalışmalarıyla	tabana	
yayılarak	finansal	kapsayıcılık	ve	
finansal	okuryazarlığı	artırmak,

•	Ulusal	ve	uluslararası	kuruluşlarla	
iş	birliği	yaparak,	ödeme	
kuruluşları	ve	elektronik	para	
kuruluşlarını	tanıtmak	ve	bu	
konuda	kamuoyunu	aydınlatmak.

Ödeme hizmetleri ve 
elektronik para alanında 
mesleki gelişimi sağlamak 
amacıyla farklılaştırılmış 
deneyimler ve inovatif 
çözümler sunarak sektöre 
yönelik bilgi birikimini 
artırmak ve ödeme alanındaki 
faaliyetlerin gelişimini 
sağlamak.
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Genel 
Sekreterlik

TÖDEB’İN KURUMSAL YAPILANMASI

Yönetim 
Kurulu

Disiplin 
Komitesi

Denetleme 
Kurulu

Yönetim Kurulu, 
TÖDEB’in karar organıdır. 

YÖNETİM KURULU

TÖDEB Genel Kurul kararıyla üyeler arasından 
iki yıllığına seçilen yönetim kurulu; genel kurulun 
yetkileri dışında kalan konularda karar alır, üyelerin 
uygulamalarında yeknesaklık sağlanmasına yönelik 
standartlar oluşturulmasını sağlar. 

Burhan ELİAÇIK Başkan
(Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.)

Ufuk BİLGETEKİN Başkan Vekili 
(Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.)

Ayşe Gül GÜVENÇ Üye 
(Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.)

Gülçin TELATAR Üye 
(Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.)

Adem AYKIN Üye 
(Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.)

Ali Cemil TANER Üye 
(BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.)

Barbaros ÖZBUĞUTU Üye 
(İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.)

Fevzi GÜNGÖR Üye 
(Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.)

İlker DİKER Üye 
(Papara Elektronik Para A.Ş.)

M. Işık UMAN Üye 
(Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.) 

Nihat NARİN Üye 
(BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.)

R. Tarık TOMBUL Üye 
(Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.)

Tuğrul TAŞGETİREN Üye 
(TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.)
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GENEL 
SEKRETERLİK

Sühendan ENİSEL Genel Sekreter

Gülnur YERLİKAYALAR Komite Yöneticisi

Fatih KAYA Üye İlişkileri Sorumlusu

Sinan SÜNTERLER Bilgi Sistemleri Sorumlusu

İrem MUTLU Komite Sorumlusu

Pelin Su KILINÇ Komite Sorumlusu

Yiğit NEYİĞİT Komite Sorumlusu

Faruk OYDEM Yönetici Asistanı

Üyeler arasından TÖDEB Genel Kurul kararıyla iki 
yıllığına seçilen denetleme kurulu; TÖDEB’in bütün 
hesap ve işlemlerini inceleyerek, olağan Genel Kurul 
toplantılarında sunar.

DENETLEME KURULU

Emel ARSEVEN Üye 
(Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.)

Artun KUMRULU Üye
(Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.)

Erdal ÖZCAN Üye 
(Ozan Elektronik Para A.Ş.)

ETKİN VE VERİMLİ 
ÜYE İLETİŞİMİ

TÖDEB Genel Kurul kararıyla üyeler arasından iki 
yıllığına seçilen disiplin komitesi; Statüde öngörülen 
disiplin suçlarıyla ilgili disiplin soruşturmalarını yürütür, 
karara bağlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

DİSİPLİN KOMİTESİ

Derya EKEMEN FİDAN Üye 
(Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.)

Halil KESKİN Üye 
(Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.)

Halim MEMİŞ Üye 
(Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.)

25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’daki genel merkezinde faaliyetlerine başlayan 
TÖDEB, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para 
kuruluşlarının üye olduğu bir meslek kuruluşudur.
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SEKTÖRLER VE ÜYE KURULUŞLAR

ÖDEME KURULUŞLARI

Ödeme kuruluşları; ödeme hesabının işletilmesi, ödeme 
hesabındaki fonun aktarımını içeren her türlü para transferi, 

ödeme aracının ihracı ve kabulü, para havalesi, mobil 
ödeme, fatura ödemelerine aracılık, konsolide hesap 

bilgileri sunma ve ödeme başlatma hizmetlerini sunabilen 
şirketlerdir. 

Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Ceo Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. 
MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.
Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
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ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

Elektronik para kuruluşları; elektronik olarak saklanan, 
6493 sayılı Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini 

gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç 
eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da 

ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri, fon karşılığı 
ihraç eden şirketlerdir.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş 

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 
CEMETE Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. 
Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. 
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. 

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 

Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Ozan Elektronik Para A.Ş. 

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Papara Elektronik Para A.Ş. 

Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. 
SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 
TURK Elektronik Para A.Ş. 

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 
UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 
Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZ,

ÖZETLE 2021
2021 yılında aşılama ve yeni ilaçların devreye 
alınmasıyla pandeminin kitlesel insan sağlığı üzerindeki 
etkileri azalmaya yüz tuttu. Diğer taraftan, dünya ve 
Türkiye iklim krizinin sonuçları olarak gelişen doğal 
afetler ve ekonomik dalgalanmalarla mücadele etti. 

Pandeminin ilk yılında önemli bir daralma yaşayan 
küresel ekonomi 2021’de büyüme patikasına geri dönse 
de enflasyonist eğilimlerin etkisinde yön arayışını 
sürdürdü. Enerji ve gıda başta olmak üzere çoğu emtia 
fiyatlarında hızlı yükselişler, tedarik zincirinde ise 
tıkanmalar gözlendi. 

Bu gelişmeler, küresel ekonominin büyük ve entegre 
paydaşlarından biri olan ülkemize de yansıdı. 20 yıla 
yakın bir süre sonra fiyat istikrarının sağlanması yeniden 
en önemli ekonomik hedefe dönüşürken, Türk lirası 
yabancı para birimlerine oranla önemli oranda değer 
kaybetti ve dalgalandı.

Tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemiz dünyada en güçlü 
büyüme performansı kaydeden ekonomiler liginde 
yer almayı başardı. Yılın sonuna doğru devreye alınan 
program TL’deki dalgalanmanın kısa sürede yerini 
görece stabil bir seyre bırakmasını sağladı.

SEKTÖRÜMÜZ VE TÖDEB
Dijitalleşme ve yeni teknolojilerin tetiklediği güncel iş 
modellerinin bir sonucu olarak ivmelenen sektörümüz, 
2021 yılında güçlü ve kararlı adımlarla gelişmesini 
sürdürdü. Finansal teknolojinin omurgasını temsil 
eden TÖDEB ilk tam faaliyet yılını yoğun ve üretken bir 
tempoda tamamladı. 

Birliğimiz çalışmalarını gündemi belirleyici, tüm yönleri 
ile temsiliyetçi, faaliyet alanları açısından kapsayıcı, 
güncel ve gelişen konulara dair araştırmacı, uyum 
konusunda yol gösterici, şeffaf ve güçlü organizasyon 
ilkeleri temelinde yürütmeyi amaçladı.

TCMB’den ödeme veya elektronik para kuruluşu 
lisansı alan şirketlerin üye olduğu TÖDEB, 2021 
yılında yapılanmasına şekil verdi. Oluşturduğumuz 
tematik komiteler ve çalışma grupları Birliğimizin en 
önemli organları olup Birliğimiz misyonu ve hedefleri 
doğrultusundaki çalışmalarına katılımcı ve paylaşımcı bir 
yaklaşımla katkı sunmaya başladı. 

Genel Sekreterlik ekibimiz, paydaşlarımızla olan ilişkileri 
sistematik, gündemin ve gelişmelerin gerektirdiği bir 
yaklaşımla yürütürken, sektörümüzün sağlıklı bir veri 
tabanı ve merkezi bir arşive sahip olmasına yönelik 
değerli çalışmalar gerçekleştirildi.

2021 yılının diğer önemli gelişmeleri otoritenin hayata 
geçirdiği düzenlemeler oldu. Uzun zamandır hazırlıkları 
devam eden ve sektörümüzün sağlıklı gelişimine 
ve geleceğine olumlu katkılarda bulunacağını 
değerlendirdiğimiz bu düzenlemelerin başında Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 
Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının 
Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin 
Tebliğ oldu. Üyelerimizin faaliyetleri açısından önemli 
yenilikler getiren bu düzenlemeler, aynı zamanda 
finansal sistemin istikrarının korunması ve tüketici 
güveninin güçlendirilmesi amaçlarına da hizmet edecek.

2021 yılında mevzuat değişikliği ile üyelerimize 
para transferine konu müşteri hesapları için IBAN 
oluşturabilme imkanı getirilmesi ve Fonların Anlık 
ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemine erişimlerinin 
açılarak entegrasyonlarının yapılması önemli adımlar 
arasında yer aldı. Tüm bu yenilikler, finansal yapının 
omurgalarından olan sektörümüzün daha geniş kitlelere 
ulaşmasında rol oynayacak ve iş hacmi ile müşteri 
sayısının artışını tetikleyecektir.

Birliğimiz taslak aşamasından itibaren yasal 
düzenlemelerin değerlendirilmesi, ilgili taraflar ile 
görüşlerin paylaşılması ve yürürlüğe girmesinin 
akabinde uygulamaya yönelik oluşan soru işaretlerinin 
en doğru şekilde yanıtlanması noktalarında aktif rol 
oynadı ve tüm paydaşları bir araya getiren etkin ve 
üretken mecralar yarattı.

ÜRETKEN

BİRLİĞİMİZ, İLK TAM FAALİYET YILINDA ÜYELERİNİN 
BİR ARAYA GELDİĞİ ÜRETKEN, SİNERJİK VE GÜÇLÜ 

PLATFORMLAR YARATTI.
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Çatı yapılanmamız TÖDEB finansal teknoloji alanının sürükleyici gücü 
olarak gelecekte daha büyük projeleri hayata geçirmeye ve paydaşları için 
değer üretmeye devam edecek. 

GELECEKTE 
Geleceği, günlük hayatı ve iş dünyasını hızla dönüştüren 
teknoloji şekillendirecek. 

Bireysel internet erişiminin temel ihtiyaç olarak 
algılandığı ve yaygınlaştığı günümüzde %88’e 
yükselirken; internet bankacılığı, e-devlet, e-ticaret 
kullanımında büyük artışlar gözlendi. 2020-2021 
döneminde deneyimlediğimiz pandemi süreci bu 
gelişimi daha da hızlandırdı. Uzaktan erişimli hayat 
formatları, sektörümüze olumlu yansıdı ve önünü daha 
da açtı.

Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu gibi ülkemizde 
de nakit ödeme sistemleri yerini dijital ödeme 
hizmetlerine bırakıyor. Gerek hane halkı gerek şirketler 
ödemeleri için artan oranda dijital ve ihtiyaçlarına özel 
ödeme araçlarını tercih ediyor. Bu eğilimi e-ticaret 
ve kartlı işlem verileri de teyit ediyor. Ülkemizde 
e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı yaklaşık %18’e 
yükselirken, dijital ortamlardaki kartlı ödemelerin toplam 
kredi kartı hacmi içindeki payı %22’yi geçmiş durumda.

Türkiye’de halen 550 den fazla finansal teknoloji 
şirketi faaliyet gösteriyor. Açık bankacılıkla ilgili API 
çözümleri sunan şirketlerin önümüzdeki dönemde 
lisanslandırılmasıyla birlikte kapsayıcılığın daha da 
artmasını bekliyoruz. Birliğimiz çatısı altında yer alan 
üye sayısının da bu artışa paralel olarak artacağını ve 
çalışmalarımızın çeşitleneceğini düşünüyoruz.

Üyelerimiz, gerek ölçek gerek kurumsallaşma anlamında 
ulaştıkları seviye ile genç ancak bir o kadar olgun 
ve öncü finansal teknoloji şirketleri olarak ilerliyor. 
Sektörümüze girmesi beklenen yeni kuruluşların müşteri 
odaklı yaklaşım temelinde çalışması, ürün ve hizmet 
çeşitliliğini artıracak seviyede yenilikler getirmesi önemli 
ve değerli açılımlar sağlayacaktır. 

Çatı yapılanmamız TÖDEB ise finansal teknoloji alanının 
sürükleyici gücü olarak gelecekte daha büyük projeleri 
hayata geçirmeye ve paydaşları için değer üretmeye 
devam edecek. 

Özetle, gelecekte sektörümüz, yatırım alan ve hızla 
olgunlaşan, potansiyeli yüksek ve yüzü global pazarlara 
dönük bir iş kolu olmayı sürdürecek. 

2021 yılında ürettiğimiz değere katkısı olan tüm 
paydaşlarımıza, Yönetim Kuruluna ve Genel Sekreterlik 
ekibimize değerli katkıları için teşekkür ederim.

Saygılarımla, 

BURHAN ELİAÇIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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GENEL SEKRETER’İN SUNUŞU

DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZ,

TÖDEB; yapılanma, kamuoyunda bilinirlik inşa etme ve 
paydaşlar arası ilişkileri geliştirecek üretken platformlar 
geliştirme eksenlerinde değerli kazanımlar sağladı.

Finansal teknolojilerin sürekli yeni çözümler üreterek 
hayat döngüsünün her anında ve her alanında karşımıza 
çıkmaya başladığı bir çağda yaşıyoruz. 

Günümüzde bireyler farkına varmadan fatura öderken, 
para transfer ederken veya bir e-ticaret sitesinde 
alışveriş yaparken; üyelerimizin sunduğu hizmetlerden 
yararlanıyor.

Finansal teknoloji alanında yeni iş modelleri ile 
birleştirilmiş inovasyon, üyelerimize rekabet avantajlarını 
ve piyasa varlıklarını yeniden değerlendirme konusunda 
öncülük ediyor, yeni kapılar aralıyor. 

Dijitalleşme katlanarak büyümeye devam ettikçe, 
simbiyotik ilişkiler kuran üyelerimiz ve geleneksel 
finansal hizmet sağlayıcıları arasında daha fazla ve 
daha derin işbirlikleri gelişecektir. Dönüşen piyasa 
koşullarında, başta üyelerimiz olmak üzere fintekler 
her iki taraf için ölçekte çok daha esnek ve çok daha 
yenilikçi iş modelleri ortaya koyabilen, dijital dönüşüm 
yolunda kilit öneme sahip stratejik ortaklar olarak 
görülmeye başlandı.

Ödemeler ve para akımları artan oranda nakitsiz 
ve temassız hale dönüşürken, finansal hizmetler 
endüstrisi ortak bir öncelik olarak katılımcılığı teşvik 
etmeye odaklıdır. Bu noktada da büyük role sahip olan 
üyelerimiz dijital ekonominin gelişimini desteklemekte, 
inovasyonu teşvik etmekte ve makroekonomik gelişime 
katkıda bulunmaktadır. 

Daha yaygın finansal erişime doğru yürüyüş devam 
ettikçe üyelerimiz finansal katılımı sağlamak ve 
tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına 
büyük fırsatlara sahip olmaya devam edecek.

Zaman içinde endüstrinin sunduğu ürün, hizmet ve 
çözümlerin de çeşitleneceği izlenecek. Birinci nesil 
çözüm ve ürünler, müşteriye sunulan değer önerisini 
geliştiren daha özel ve niş ürünlerle desteklenecek. 
Diğer taraftan, yeni dikeyler oluşacak, gelişen 
teknolojiye paralel olarak hayatın çoğu alanına 
yönelik çeşitlendirilmiş ödeme enstrümanları piyasaya 
sunulacak. 

Dijitalleşmenin, dünya nüfusunun giderek daha büyük 
bir bölümünün finansal yaşamında kilit rol oynadığı 
bu büyük ve karmaşık yapıya sahip süreçte, ödeme 
sistemleri ve elektronik para sözü edilen bu evrenin 
merkez üssü konumunu hızla geliştirecek. 

2022 ve sonrasında Web3 cüzdan ekosisteminde 
sunulacak yenilikler, geleneksel finansal hizmet 
sağlayıcılarını müşterilerinin paralarını dijital olarak 
nerede ve nasıl değerlendirdikleri konusunda yeni 
seçenekler sunmaya itecek, yatırımlar ve tasarruflar 
arasındaki çizgi belirginliğini kaybetmeyi sürdürecektir.

Ödeme ve elektronik para kullanıcıları inovasyon değer 
zincirinden yararlanarak hızlandırılmış kazanımlar elde 
ederken; yalın operasyonlar, ölçeklendirilebilir çözümler 
ve mutlu müşteriler bu büyük değişimin şifreleri olacak.
 
TÖDEB’İN ÜRETTİĞİ KATMA DEĞERİ 
GELİŞTİRİYORUZ.
Vizyonumuzda tanımlandığı üzere, TÖDEB, Türkiye’deki 
tüm ödeme ve elektronik para kuruluşları arasında 
iletişimi ve iş birliğini artırıp sektörün gelişmesine katkıda 
bulunmaya; bilgi paylaşım ve aktarımları yaparak 
sektördeki teknolojik ve süreç gelişimini desteklemeye 
odaklıdır. 

Finansal kapsayıcılığı ve finansal okuryazarlığı artırmak 
görevlerimizden biri olurken, sektörün gelişmesini 
sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma 
faaliyetleri de önceliklerimiz arasında yer alıyor.

2021 yılı yapılanmamız adına bir milat olurken, 
bünyemizde oluşturduğumuz 7 komite, çalışma grupları 
ve kurullar pek çok konu başlığında çalışmalar yürüterek 
önemli çıktılara imza attı. Bu kapsamda yıl boyunca 728 
üye temsilcimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz toplantı 
sayısı 113’e ulaşırken; en yoğun mesai Hukuk ve Mevzuat 
Komitemizde gerçekleşti. Üyelerimiz TÖDEB’in sağladığı 
platformda sektörümüzün kısa, orta ve uzun geleceğini 
şekillendiren yasal mevzuatın geliştirilme çalışmalarında 
aktif bir paydaş olarak yer aldı.

BAŞARI

2021 YILI UZUN SOLUKLU HEDEFLER İÇEREN 
YOLCULUĞUMUZDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI 

OLDU.
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Üyelerimizin birbirlerini rakip olarak gördüğü bir ortam yerine, ortak projelere 
ilişkin iş birliği tesis edilen ve güçlü bir diyalog etrafında şekillenen bir 
ekosistemin oluşturulması çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğiz.

2021 yılına sektörümüz faaliyetlerini yakından 
ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve yenilikler damga 
vurmuştur. Hayatımıza giren ve raporumuzda detaylı 
olarak ele alınan bu değişiklikler, sektörümüzün adil 
rekabet koşullarında büyümesini destekleyecek; 
sağlanan yenilikler kapsayıcılığı olduğu kadar iş 
hacimlerini de hızla büyütecektir.

Diğer taraftan hazırlıklarını 2021 yılı boyunca 
yürüttüğümüz ve sektöre yönelik bilgi birikiminin 
artırılması ile Üyelerimize ilişkin genel ve istatistiki 
bilgilerin tutularak düzenli olarak kamuoyunun 
aydınlatılmasını hedefleyen veri tabanımıza yönelik 
çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz ve 
sistemi en kısa zamanda canlıya almayı planlıyoruz. 
Hedefimiz, 2022 yılından itibaren ilk defa sektörümüzün 
temel performans göstergelerini periyodik olarak 
yayınlamak.

2021 yılının bir diğer kazanımı Bireysel Müşteri 
Hakem Heyeti’ni faaliyete geçirmemiz oldu. Müşteri 
memnuniyeti odağında hareket eden, üyelerimizin 
müşterileri ile kaliteli ve sağlıklı iletişimini desteklemeyi 
öngören bu yapılanmamız, hizmet sürecinde 
doğabilecek olası ihtilafların değerlendirilmesi ve 
çözüme kavuşturulması için çalışacak. 

2022 YILINDA…
Sektördeki oyuncuların yola çıkış noktası olan finansal 
kapsayıcılık ve finansal okuryazarlığı artırmak Birliğimiz 
vizyonunun da temelini oluşturuyor. Bu çerçevede 
yaşadığımız hızlı değişim ve gelişmeleri dikkate alan 
eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerimizi 2022 yılının 
en önemli gündem maddelerinden biri olarak görüyor 
ve bu konudaki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bir meslek birliği olarak TÖDEB aynı sektörde hizmet 
veren üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek 
amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli. 
Birliğimiz üyelerinin birbirlerini yalnızca rakip olarak 
gördüğü bir ortam yerine, ortak projelere ilişkin iş birliği 
tesis edilen ve güçlü bir diyalog etrafında şekillenen 
bir ekosistemin oluşturulması çalışmalarına kararlılıkla 
devam edeceğiz.

Gelişen ve güncellenen yasal mevzuatla tam uyumlu 
bir fintek ekosistemi Türkiye ekonomisinin gelişimi ve 
küresel rekabet gücümüz açısından önemlidir. 

TÖDEB, bu hedefe uygun çalışmalarına odaklanacak, 
ahenkli ve tutarlı paydaş işbirliği ile paylaşılabilir değer 
üretmeyi sürdürecektir.

Saygılarımla

SÜHENDAN ENİSEL
GENEL SEKRETER 
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2020 yılında %3,1 küçülen küresel 
ekonomi, IMF projeksiyonlarına göre 2021 
yılında %5,9 büyümüştür.

2020 yılında pozitif büyüme kaydeden az sayıdaki 
ülkeden biri olan Türkiye, 2021 yılında da iç ve dış 
talebin katkısıyla öngörülerin ve potansiyelinin 
üzerinde bir büyüme performansı sergilemiştir. 
Türkiye ekonomisi yılı %11 büyüme ile tamamladı.
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Türkiye’nin en büyük dış ticaret 
ortağı Euro Bölgesi’nin 2021 
yılı büyümesi aşılamanın ve 
destekleyici politikaların katkısıyla 
pozitif seyretmiştir. 

DÜNYA EKONOMİSİ 2021 YILINI BÜYÜME İLE 
TAMAMLADI. 
2021 yılında küresel ekonomide yaşanan toparlanma, 
pandeminin ekonomiler üzerindeki etkisini hafifletmeye 
yönelik mali ve parasal politikaların desteği, aşılama 
kampanyalarının yaygınlaşması, kısıtlayıcı tedbirlerin 
gevşetilmesi ve ertelenen talebin realize olması 
sonucunda, beklenenden daha güçlü gerçekleşmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde küresel büyüme hızlı olurken, ikinci 
yarıda tedarik zincirindeki sıkıntıların yanı sıra Çin 
konut sektörüne yönelik endişeler ile Delta varyantın 
yayılmasının etkisiyle büyüme hız kaybetmiştir. Diğer 
taraftan, emtia ve enerji fiyatlarındaki yükselişin arz ve 
talep dengesizliklerine eşlik etmesi enflasyonist baskıları 
artırmıştır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
merkez bankalarının parasal sıkılaşma takvimlerini öne 
çekmesine yol açmıştır.

Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı Euro Bölgesi’nin 
2021 yılı büyümesi aşılamanın ve destekleyici 
politikaların katkısıyla pozitif seyretmiştir. Diğer 
taraftan ECB, Fed’e oranla 2022’de parasal sıkılaştırma 
adımlarının daha yavaş atacağına dair sinyaller vermiştir. 

Euro Bölgesi, PMI verileri ekonomik faaliyetteki 
büyümenin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü 
göstermektedir. Bu gelişmeler sevindirici olup 2022 
yılında Euro Bölgesi kaynaklı dış talebin ülkemiz 
ekonomisinin büyümesini destekleyici görünümünü 
sürdüreceğini ortaya koymaktadır. 

2020 yılında %3,1 küçülen küresel ekonomi, IMF 
projeksiyonlarına göre 2021 yılında %5,9 büyümüştür. 
IMF, olası para politikası değişikliklerinin de etkisiyle, 
2022 yılında küresel büyümenin daha ılımlı bir hızda 
gerçekleşeceği ve %4,4 seviyesinde dengeleneceğini 
işaret etmektedir. 

2022’DE
2022 yılında özellikle Fed’in para politikasındaki değişim 
hızının gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye 
akımlarında belirleyici olacağı düşünülmektedir.
 
2021 yılının ana temalarından olan emtia fiyatlarındaki 
yükseliş 2022 yılında da evrilmeye ve bizleri meşgul 
etmeye devam edecektir. Çin ekonomisinin büyüme 
trendi, OPEC+ Grubu’nun petrol üretimine dair duruşu, 
İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinin seyri, stratejik 
gıda ve enerji rezervlerinin kullanımı ile Rusya-Ukrayna 
savaşı kaynaklı jeopolitik riskler emtia fiyatlarının 2022 
yılındaki seyrini önemli oranda belirleyebilecektir. 

TÜRKİYE EKONOMİSİ YILI %11* BÜYÜME İLE 
TAMAMLADI.
2020 yılında pozitif büyüme kaydeden az sayıdaki 
ülkeden biri olan Türkiye, 2021 yılında da iç ve dış 
talebin katkısıyla öngörülerin ve potansiyelinin üzerinde 
bir büyüme performansı sergilemiştir.
 
2021 yılında kaydedilen %11’lik büyümenin 9,3 puanı 
tüketimden, 1,8 puanı yatırımlardan, 4,9 puanı net 
ihracattan gelirken, stoklar büyümeyi negatif yönde 
etkilemiştir. 2022 yılında da büyümenin hız keserek 
devam edeceği beklenmektedir.

2021 yılı küresel ticarette, tedarik zincirindeki sıkıntılar 
ve navlun maliyetlerindeki artış nedeniyle zorluklar 
yaşanırken, ülkemiz coğrafi konumunun sunduğu 
avantajla bu durumu lehine çevirmiş ve 2021 yılında 
rekor ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat 2021 yılı 
genelinde büyümenin yaklaşık yarısını oluşturmuştur. 
Bu trendin 2022 yılında da devam edeceği ve ihracatın 
büyümenin itici güçlerinden olacağı öngörülmektedir.

2021 YILINDA DIŞ ORTAM, SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE YASAL 
ÇERÇEVE

* TÜİK
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2021 YILINDA DIŞ ORTAM, SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE 
YASAL ÇERÇEVE

IPCC-Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), 2021 
yılında Altıncı Değerlendirme Raporu’nu açıklamıştır. 
Raporda, küresel sıcaklıkların sanayileşme öncesi 
ortalamanın 1,5oC üzerine çıkması durumunda, 
yerküremizde olağanüstü sıcak ve soğuk hava 
dalgalarının sayısının artacağı, susuzluk ve ekosistem 
sorunlarının önemli ve yıkıcı sonuçlara yol açacağına 
işaret edilmektedir.

Covid-19 pandemisi, yaygın etkilere neden olan küresel 
bir sağlık krizini tetiklemenin ötesinde insanın doğa 
ile ilişkisinin sürdürülebilirliğin dikkatle ele alınmasının 
gereğini gündeme getirmiştir. Finans piyasaları kökenli 
siyah kuğu riskler, yerini iklim krizi temelli yeşil kuğu 
krizlere bırakmaya başlamıştır. Covid-19’un bir yeşil 
kuğu olduğu ve önümüzdeki dönemde bu kategoride 
gelişecek yeni risklerin dünya ekonomisi, küresel 
ticaret ve finansal sistem üzerinde önemli sonuçlar 
üretebileceği düşünülmektedir.

İklim krizinden kaynaklanan kısa, orta ve uzun vadeli 
fiziksel ve geçiş risklerine dair algıda da önemli 
güçlenme gözlenmektedir. Risklerin hem otoriteler hem 
de özel kesim şirketleri tarafından doğru politikalarla 
yönetimi büyük önem kazanmıştır. Özellikle 2021 yılında 
iklim krizi ile mücadeleye destek verecek çok sayıda 
aksiyonun başladığını ve yeni yasal düzenlemelerin 
yürürlüğe girdiği izlenmiştir.

Finansal hizmetler sektörü iklim krizi ile mücadelenin 
kilit bir paydaşıdır. Bankalar ile ödeme ve elektronik 
para kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda finansal 
hizmet katılımcıları, doğrudan çevre ayak izlerini olduğu 
kadar ürün ve hizmetleri kanalıyla ortaya çıkan etkileri 
de en aza indirmek için çalışmaktadır.

Bankalar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya ve 
dijital yeteneklerini artırmaya çalışırken, dijital ödemeler 
alanında eko-yenilikçi düşünce yaklaşımları, tüketici 
deneyimini geliştirirken bu iki hedefi de karşılamaya 
yardımcı olabilir.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları temasın sıfıra 
indirildiği hizmet döngüleri kapsamında, kağıt 
tüketiminin sıfıra yaklaştırılması suretiyle güçlü bir 
çevreci etki üreterek CO

2
 salımlarının kontrol altına 

alınmasına katkıda bulunmaktadır. 

Üretime ve ihracata odaklı Program, 
para ve maliye politikalarının 
desteğinde ilerlemeyi ve ekonomiye 
yük oluşturan cari açığı en düşük 
seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir. 

Turizm sektöründeki toparlanmanın etkisi ile turizm 
gelirleri ve ihracatla birlikte cari açıktaki düşüşte 
belirleyici olmuştur. Aşı ve ilaçların desteğiyle 2022 
yılında pandeminin etkisinin daha da hafifleyebileceği 
öngörüsü turizmde pozitif beklentilerin sürmesini 
sağlamaktadır. Diğer taraftan başta Rusya-Ukrayna 
savaşı olmak üzere jeopolitik gelişmelerin turizm 
gelirlerinde belirleyici olacağı düşünülmektedir.

2021 yılı dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist 
baskıların öne çıktığı bir dönem olmuştur. Pandeminin 
arz ettiği zorlu koşullar neticesinde tedarik zincirinde 
baş gösteren sorunlar 2021 yılında devam etmiş, 
bazı sektörlerin arzda kısıtlamaya gitmesi, emtia 
fiyatlarındaki yüksek seyir, kuraklık, döviz kuru ve talep 
gelişmeleri gibi unsurlar TÜFE VE ÜFE enflasyonun 
beklenenin çok üstüne çıkmasına yol açmıştır. 

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE GELECEĞE 
Aralık 2021’de Türkiye Ekonomi Modeli açıklanmıştır. 
Model esas olarak ülkemiz ekonomisinin itici gücü 
olan ihracatın güçlü katkısında sürdürülebilir büyümeyi 
öngörmektedir. Üretime ve ihracata odaklı Program, 
para ve maliye politikalarının desteğinde ilerlemeyi ve 
ekonomiye yük oluşturan cari açığı en düşük seviyeye 
düşürmeyi hedeflemektedir. Küresel coğrafyadaki 
avantajlı konumu, pazara erişim imkanları, nitelikli insan 
sermayesi ve katma değerli üretim gücüyle Türkiye, 
küresel yeni normalin önde gelen bir paydaşı olmaya 
adaydır. 

Finansal riskler yerini 
ekolojik risklere bırakıyor.
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Aynı zamanda, çağa uygun teknolojileri kullanan ödeme 
ve elektronik para kuruluşları hem düşük maliyetli ve 
müşteriye özel sürdürülebilir çözümler üretebilmekte 
hem de kullanıcıları bilinçli ve sürdürülebilir satın alma 
tercihleri yapmaya yönlendirebilmektedir. 

Bu anlamda teknolojiyi kullanarak oluşturdukları iş 
modelleri gereği oldukça az kaynak sarf ederek finansal 
sisteme sundukları yenilikçi ürünlerle hem iklim krizi ile 
mücadeleye hem de sürdürülebilirlik hedefine destek 
olmaktadırlar.

KÜRESEL GÜNDEMDE 1 NUMARALI RİSK, 
İKLİM KRİZİDİR

•	 IPCC-Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), 2021 yılında Altıncı 
Değerlendirme Raporu’nu açıklamıştır.

•	 Küresel sıcaklıkların sanayileşme öncesi 
ortalamanın 1,5oC üzerine çıkması 
durumunda, yerküremizde olağanüstü 
sıcak ve soğuk hava dalgalarının 
sayısının artacağı, susuzluk ve ekosistem 
sorunlarının önemli ve yıkıcı sonuçlara yol 
açacağına işaret ediliyor.

ODAK NOKTASI

Ödeme ve elektronik para kuruluşları 
temasın sıfıra indirildiği hizmet 
döngüleri kapsamında, güçlü bir 
çevreci etki üreterek CO2 salımlarının 
kontrol altına alınmasına katkıda 
bulunmaktadır. 
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SEKTÖRDE GÖRÜNÜM

7,3 TRİLYON DOLARLIK BİR KÜRESEL PİYASA
Küresel fintek pazarının toplam büyüklüğünün 2020 
yılında 7,3 trilyon ABD doları büyüklüğe ulaştığı 
hesaplanmaktadır. Yapılan araştırma ve projeksiyonlara 
göre küresel fintek pazarının 2026’ya kadar yıllık 
ortalama %26,8 oranında büyümesi bekleniyor.

Küresel fintek pazarı teknoloji, hizmet, uygulama ve 
bölgeler bazında ele alınmaktadır. Teknoloji bazında ise 
API, yapay zeka, blok zinciri, dağıtık sistemler ve büyük 
veri, robotik süreç otomasyonu vb. konular karşımıza 
çıkmaktadır. Veri toplama, bilgi analizi ve müşteri odaklı 
ürün geliştirme çalışmaları açısından kritik önemde 
yapay zekanın 2026 yılına kadar en güçlü büyümeyi 
sergileyecek olan alan olması beklenmektedir. 

TÜRKİYE PİYASASINDA DURUM
Ülkemiz internet ve akıllı telefon kullanım oranı yüksek 
genç nüfusu ile fintek sektörünün gelişmesine uygun bir 
ortam sunmaktadır. 

E-ticaret ve dijital bankacılık kullanımı 2015’ten bu yana 
hızlı bir artış trendi çizmiş, online ve temassız mobil 
ödeme hacimleri, son iki yılda pandeminin de etkisiyle 
yüksek bir büyüme kaydetmiştir. 

EY tarafından paylaşılan bir yayına göre, 2019’da 
679 milyon olan uzaktan erişimli kartlı işlem sayısı 
2020’de %41 artışla 956 milyona yükselmiştir. Aynı 
kuruluşun Ekim 2021’de Türkiye’de fintek ürünlerinin 
kullanımını analiz etmek amacıyla gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, para transferi ve fatura ödeme dijital 
kanallarda en çok kullanılan finansal hizmetler olarak ön 
plana çıkmaktadır. 

2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki fintek oyuncularının 
çok büyük bölümü para transferi ve ödemeler alanında 
hizmet sunmakta olup, küresel arenada uygulamalarına 
rastlanan bazı niş kategorilerde henüz yerel oyuncu 
yoktur.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM GELİŞİMİ TETİKLİYOR
Rekabeti zenginleştiren ödeme ve elektronik para 
sektörü, kısa bir geçmişe sahip olmakla beraber 
hızlı bir büyüme kaydetmiş ve finansal omurganın 
vazgeçilmezlerinden birine dönüşmüştür. 

Dijital dönüşüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 
öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 
Bu kapsamda ödeme hizmetleri ve elektronik para; 
ekonomideki tüm sektörleri destekleyen, ticari döngüye 
hız katan ve teknolojiyle daha da çeşitlenen büyüme ve 
katma değer alanları olarak ön plana çıkıyor. 

Dijital ödeme altyapıları, hem tüketiciler hem de 
şirketler açısından önem taşımaktadır. Bu sistemler ticari 
döngüye her an her yerden ulaşma imkânı sunarken, 
ekonominin ivmelenmesinde de önemli görevler 
üstlenmektedir.

Uluslararası fintek piyasasının 
2020 yıl sonu itibarıyla 7,3 trilyon 
ABD doları büyüklüğe ulaştığı tahmin 
edilmektedir. 

YENİLİKÇİ HİZMETLER SUNAN BİR SEKTÖR 

•	 Türkiye’de 2021 yıl sonu itibarıyla ödeme 
hizmetleri alanında 30, elektronik para 
alanında ise 26 olmak üzere TÖDEB üyesi 
56 şirket faaliyet göstermektedir.

•	 Kapsama alanı dikkate alındığında sektör, 
10 milyondan fazla bireyin ve 100 binden 
fazla işletmenin hayatına dokunarak 
yenilikçi hizmetlerini sunmaktadır. 

ODAK NOKTASI

2021 YILINDA DIŞ ORTAM, SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE 
YASAL ÇERÇEVE
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GÜVENLİK VE YASALARA TAM UYUMUN ÖNEMİ
Finansal araçlarla teknolojiyi bir araya getiren ödeme 
hizmetlerinin ve elektronik paranın yaygın kullanımı, 
güvenlik konusunu da ön plana taşımaktadır. Bu 
hizmetlere duyulan ihtiyaç her geçen gün büyürken, 
verinin ve fonun güvenliği, ödeme ve elektronik para 
kuruluşlarının doğru ve zamanında hayata geçirilmiş 
yasal düzenlemelere tam uyumunu gerektirmektedir. 

Hizmetten yararlananların dijital ödeme sürecinde zarar 
görmemeleri için kilit önemde olan yasal düzenlemeler, 
ödeme ve elektronik para kuruluşları açısından da 
sistemlerin daha da güvenli çalışmasının sağlanması 
ve tüketici güvenin pekiştirilmesi noktasında önemli 
kazanımlar sunmaktadır. 

FİNANSAL KAPSAYICILIK
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının diğer bir katkısı 
finansal kapsayıcılık boyutunda ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde finansal hizmetlerle tanışmamış geniş bir 
kitlenin varlığı düşünüldüğünde, ödeme ve elektronik 
para hizmetleri kanalıyla penetrasyon artırılmaktadır. 

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının müşteri 
memnuniyeti odaklı yenilikçi finansal ürün ve 
hizmetlerini banka erişimi bulunmayan kesime hız 
ve maliyet avantajı ile birlikte sunması neticesinde 
yeni kullanıcılar finansal sisteme dahil edilebilmekte, 
sisteme girişler arttıkça da kayıt dışı varlıkların ekonomik 
döngüye katılımı güçlenmektedir.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI, 
YETERLİ VE GÜVENLİ BİR FİNANSAL YAPI 
SAĞLAMAKTADIR. 
Sektörün işleyişinde en önemli güvence, ödeme 
hizmetinin, sektörde yeterliliğe sahip lisanslı TÖDEB 
üyesi kuruluşlar tarafından sunulmasıdır. 

Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 
TCMB’den faaliyet izni alabilmek için sermaye, yönetim, 
personel ve teknik yeterliliğin yanı sıra fon ve bilgi 
güvenliği ile gizliliğini de sağlamakla sorumludur. 

Finansal araçlarla teknolojiyi bir araya getiren 
ödeme hizmetlerinin ve elektronik paranın 
yaygın kullanımı, güvenlik konusunu da ön plana 
taşımaktadır. 

23



Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının hem 
TCMB ve MASAK’ın hem yetkili bağımsız denetim 
şirketlerinin sürekli denetim ve gözetimine tabi 
olması sektörde güven ve istikrarı sağlayan güçlü 
bir mekanizmadır.

Kullanıcılara finansal güvence sağlanması, 
kritik bir diğer noktadır. Ödeme veya elektronik 
para kuruluşlarınca ödeme gerçekleşene veya 
elektronik para kullanılana kadar müşteriden 
emanet kabul ettikleri fonların, bankalar nezdinde 
açılan özel hesaplarda korunması zorunludur. Bu 
fonların ödeme ve elektronik para işleminden farklı 
bir amaç için kullanılması da mümkün değildir. 

Açık bankacılık kavramı ilk olarak 2019 yılında 
yapılan kanun değişikliği ile mevzuatımıza 
kazandırılmıştır. Takiben Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan; 
“Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod’un Üretilmesi 
ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile ödeme 
hizmetlerinde ulusal bir karekod standardı 
geliştirilmiş, “Uluslararası Banka Hesap Numarası 
Hakkında Tebliğ” ile ise bankalar dışındaki ödeme 
hizmeti sağlayıcılarına da para transferine konu 
müşteri hesapları için IBAN oluşturabilme yetkisi 
verilmiştir. 

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) 
uygulamasının devreye alınması ve sektörümüz 
katılımcılarının FAST Sistemine erişim ve 
entegrasyonunun mümkün kılınması atılan çok 
önemli adımlar arasında yer almıştır. Ayrıca, BDDK 
tarafından servis bankacılığının düzenlenmesi 
de sektörün önünü açan diğer mevzuatsal 
gelişmelerden biri olmuştur. Bununla birlikte, 
uzaktan müşteri edinimine imkan verilmesine 
yönelik düzenlemeler de yürürlüğe girmiştir. Bu 
düzenlemeler, finansal işbirliği süreçlerinin daha 
etkin ve verimli yönetilmesinin yanı sıra kurulacak 
yeni finansal işbirlikleri ile de gelişen teknoloji ile 
birlikte artan ve çeşitlenen müşteri taleplerinin bile 
ötesinde yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesine 
imkan sağlayacak niteliktedir. Mevzuatsal 
değişimin sonucunda müşteri memnuniyetini 
hedefleyen yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi 
ile birlikte finansal sistemde yapısal değişikliklerin 
meydana gelmesi beklenmektedir.

1 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” de hem 
mali güç ve kurumsallaşma hem de inovasyon 
bakımından sektörü geliştirici etkiler doğuracaktır. 

Son dönemde devreye alınan mevzuat 
değişiklikleri sektörü geleceğe 
hazırlamaktadır.

2021 YILINDA DIŞ ORTAM, SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE 
YASAL ÇERÇEVE
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2022 yılının, hem mevzuatsal 
gelişmeler çerçevesinde ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin artacağı hem 
de yeni ödeme ve elektronik para 
kuruluşlarının sektöre gireceği ve 
sektöre sermaye girişinin süreceği 
bir yıl olması beklenmektedir.
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TÜRKİYE’DE FİNTEK 
ALANINDAKİ DÜZENLEMELER 
2010’LU YILLARDA BAŞLADI.*

Ülkemizde 2012 yılında yeni nesil 
ödeme cihazlarının zorunlu hale 
getirilmesiyle birçok fintek girişimi 
devreye girmiş; 2013 yılında 6493 
sayılı Kanunun yayımlanması 
ile birlikte 2014 yılında e-para 
ve ödeme kuruluşu lisansları 
verilmeye başlanmış, girişimlerin 
sayısı hızlı bir artış göstermiştir. 

Fintek şirketlerini daha da 
güçlendirmek, bankaların 
dijitalleşmesini teşvik etmek ve 
açık bankacılığın önünü açmak 
için son 3 yıllık dönemde önemli 
düzenlemeler devreye alınmıştır.

2019 yılında ödeme hizmeti 
sağlayıcılarının denetim ve 
düzenleme yetkisi BDDK’dan 
TCMB’ye geçmiştir. Bu değişikliğin 
sağladığı merkezileşme ile yenilikçi 
düzenlemeler yayımlanmıştır. 

2020 yılında TÖDEB kurulmuştur. 
Pandeminin de etkisiyle 
dijitalleşme hızlanmış, finansal 
kuruluşlar ile potansiyel müşteriler 
arasında sözleşme tesis edilirken 
fiziken bir araya gelme ihtiyacı 
ortadan kaldırılmıştır. Müşteri 
edinme süreci dijital ortama 
taşınırken, karekod teknolojisinin 
kullanımında standardizasyona 
gidilerek TR Karekod uygulaması 
devreye alınmıştır. 

2021 yılı sonunda TCMB 
tarafından ödeme ve elektronik 
para kuruluşlarına ilişkin alt 
düzenlemeler ile BDDK tarafından 
dijital bankacılık ve servis 
bankacılığı düzenlemesi yürürlüğe 
girmiştir.

2021 YILINDA DIŞ ORTAM, SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE 
YASAL ÇERÇEVE

Paya Dayalı Kitle 
Fonlama

Paya dayalı kitle 
fonlaması tebliği 

yayınlandı.

Düzenleyici 

Değişikliği
Ödeme hizmetleri 

sağlayıcıları üzerindeki 
denetleme ve düzenleme 

yetkisi TCMB’ye verildi.

2019 2020

TÖDEB
Türkiye Ödeme ve 

Elektronik Para 
Kuruluşları Birliği 

kuruldu.

Açık Bankacılık
Açık bankacılık 
ürünleri ödeme 
hizmeti olarak 

tanımlandı.

Dijitalleşme
Finansal kuruluşlar ile 
potansiyel müşteriler 

arasında sözleşme 
tesis edilirken yüz yüze 
gelme ihtiyacı ortadan 

kaldırılarak dijital 
ortamlara taşındı.

TR Karekod
Karekod 

teknolojisinin 
kullanımı 

konusunda bir 
standart getirildi
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Dijital Para
Dijital Türk Lirası 

İşbirliği
Platformu 
kuruldu.

Uzaktan Kimlik Tespiti
Görüntülü görüşme 
yöntemiyle kimlik 
doğrulamasına ve 
elektronik ortamda 

sözleşme kurulmasına 
izin verilmeye başlandı.

Servis Modeli 

Bankacılığı
Dijital Bankacılık

Servis Modeli 
Bankacılığı ve 

Dijital Bankacılık 
yönetmeliği 
yayınlandı.

2021

Borca Dayalı

Kitle Fonlama
Paya ve borçlanmaya 

dayalı kitle 
fonlamasına ilişkin 

usul ve esaslar 
düzenlendi.

İkincil Düzenleme ve 

PSD2 Seviyesi 
Açık Bankacılık

Ödeme hizmetleri 
için ikincil düzenleme 

yenilendi. PSD2 
düzeyinde açık bankacılık 

düzenlemeleri yapıldı.

NFC Doğrulama
NFC teknolojisi, 
kimlik belgesinin 

doğrulanması 
esnasında birincil 

yöntem olarak 
zorunlu kılındı.

FAST
Fonların Anlık ve 
Sürekli Transferi 

(FAST) sistemi 
hayata geçirildi.

IBAN
Ödeme kuruşları 

ve elektronik para 
kuruluşlarının IBAN 

oluşturabilmesi 
sağlandı.
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TÖDEB’İN 2021 YILI FAALİYETLERİ

TÖDEB, bir meslek birliği olarak 
üyeleri ve resmi otoriteler arasında 
bir köprü görevi görmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmeti veren 
kuruluşlar 2021 yılında TÖDEB çatısı altında sinerjik 
bir iş birliği sergilemeye, üretmeye ve gelişime katkıda 
bulunmaya devam etmişlerdir. 

TÖDEB’in kurumsal ve işlevsel varlığı sektörün 
her yönüyle itibarına katkı sağlamıştır. Ödeme ve 
elektronik para hizmetlerinin kamuoyunda doğru 
anlaşılmasına yönelik çalışmaların yanında Birlik, 
sektörün tüm paydaşlarla ortak zemin gözetilerek 
düzenlenmesine yönelik çalışmalara destek vermiştir.

YOĞUN TEMPODA GEÇEN İLK TAM FAALİYET YILI
TÖDEB, ilk tam faaliyet yılı 2021’i yoğun bir tempoda 
geçirmiştir. 

Birlik, üyeleri ve kamu nezdinde yarattığı sinerjiyi her 
geçen gün daha da artırarak Türkiye fintek sektörünün 
gelişimine yönelik çalışmalarını sorumluluk bilinciyle 
sürdürmüştür. 

TÖDEB, ÜYELERİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİN VE 
DEĞERLİ MECRALAR YARATMIŞTIR. 
TÖDEB, bir meslek birliği olarak üyeleri ve resmi 
otoriteler arasında bir köprü görevi görmektedir. 

2021 yılı uzun zamandır beklenen ve sektörün gelişimine 
olumlu katkılarda bulunacağı düşünülen mevzuat 
değişikliklerinin devreye alındığı bir yıl olmuştur. TÖDEB, 
ilgili düzenlemelerin taslak aşamasından itibaren 
değerlendirilmesi, ilgili taraflar ile görüşlerin paylaşılması 
ve yürürlüğe girmesi sonrasında uygulamaya yönelik 
oluşan tereddütlerin iletilmesine kadar aktif rol 
oynamıştır. 

Birlik, otorite ile iletişimin kesintisiz yürütülmesine 
önem göstermiş, yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı içerisinde MASAK temsilcileri ve TÖDEB 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda MASAK 
Mevzuatındaki 2021 yılı değişiklikleri değerlendirilmiştir.
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TÖDEB’DE FAALİYET GÖSTEREN KOMİTE SAYISI 
2021’DE YEDİYE YÜKSELMİŞTİR.
TÖDEB çatısı altında faaliyet gösteren komite sayısı 
2021 yıl sonu itibarıyla 7’ye yükselmiştir. Üye şirket 
temsilcilerinin aktif katılımda ve katkıda bulundukları 
komiteler şunlardır.
•	 Güvenlik Komitesi
•	 Hukuk ve Mevzuat Komitesi
•	 Etik Komitesi
•	 Kamuoyu İle İlişkiler Komitesi
•	 Uyum Komitesi
•	 Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele Komitesi
•	 Açık Bankacılık Komitesi

Komite, Çalışma Grupları ve İstişare Kurulları Birliğin en 
temel organlarıdır. TÖDEB üyeleri, haftalık ya da aylık 
toplantılarla bir araya gelerek düzenli görüş alışverişinde 
bulunmaktadır. 2021 yılında ayrıca mevzuata ve 
uygulamaya ilişkin daha etkili ve detaylı değerlendirme 
yapılabilmesi, uygulamada görülen aksaklıkların tespit 
edilerek sektörün gelişimine ışık tutulabilmesi için 20 
adet çalışma/alt çalışma grubu da kurulmuştur.

KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARI FAALİYETLERİNDEN 
SATIRBAŞLARI 
GİB Çalışma Grubu, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki 
düzenlemelerin sektöre yansımalarına ilişkin çalışmalar 
yürütmüş; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
mevzuatına uyum kapsamında ise MASAK Çalışma 
Grubu aktif rol almıştır. 

Sektörü doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren 
alanlara ilişkin düzenlemeleri makro düzeyde takip 
ederek bu düzenlemeleri değerlendiren ve ilgili 
otoritelere iletmek üzere görüş oluşturan en etkin 
komitelerden biri de Hukuk ve Mevzuat Komitesidir. 
Komite çalışmalarını, düzenlemelere uyum 
sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren Uyum Komitesi 
ile koordineli olarak, yıl boyunca sürdürmüştür. 

Açık Bankacılık Komitesi ve Karekod Çalışma Grubu 
gibi komite ve çalışma grupları güncel düzenlemeler 
ışığında üyelerin değerlendirmelerini paylaştığı ortak bir 
platform görevi görmüş; İnsan Kaynakları Çalışma Grubu 
ise sektörün insan kaynağı ihtiyacına yönelik çözümler 
üretmeye odaklanmıştır. 

Ödeme hizmetlerinde oluşabilecek sahtekârlık ve 
dolandırıcılıklara karşı alınabilecek aksiyonlar üzerine 
çalışmalar yürüten Güvenlik Komitesi, Birlik nezdinde 
geliştirilebilecek uygulamaları değerlendirmiştir. 

Mobil ödeme, para havalesi, POS hizmetleri, fatura 
ödeme ve elektronik para sektörlerine yönelik olarak 
TÖDEB bünyesinde istişare kurulları oluşturulmuş, 
sektörü ilgilendiren konularda değerlendirmelerde 
bulunularak yön gösterici danışma kurulu fonksiyonu 
yerine getirilmiştir. 

Komite ve çalışma gruplarının 2021 yılı faaliyetlerine 
ilişkin ayrıntılı bilgiler sayfa 48’de yer alan Ek 1’de 
sunulmuştur.

Komite, çalışma grupları ve 
istişare kurulları Birliğin en temel 
organlarıdır. TÖDEB üyeleri, haftalık 
ya da aylık toplantılarla bir araya 
gelerek düzenli görüş alışverişinde 
bulunmaktadır. 

2021 yılında 7 komitemiz toplam 
113 toplantı gerçekleştirmiştir. 

7 Komite
113 toplantı
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TÖDEB’İN 2021 YILI FAALİYETLERİ

MESLEK İLKELERİNE VE STANDARTLARA UYUMU 
DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR
TÖDEB’in temel amaçlarından biri de üye kuruluşların 
meslek ilke ve standartlarına uygun bir şekilde hareket 
etmelerini ve ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek 
çalışmalar yürütmelerini desteklemektir. 

Farklı teknolojilerin kullanıldığı dinamik bir ortamda 
yeknesaklığın sağlanmasında ve hesap verilebilirlik 
ilkesine uygun hareket edilmesinde yol gösterici olması 
bakımından TÖDEB hassas bir denge mekanizması 
oluşturmaktadır. 

Birlik, 2021 yılında Mesleki Etik İlkeler, Disiplin 
Yönetmeliği, ilan ve reklam kuralları, araştırma 
faaliyetlerinin desteklenmesi esasları, 6493 sayılı 
Kanuna aykırı fatura ödemelerinin engellenmesine 
yönelik ilke kararı ve benzeri düzenlemeleri 
yayımlamıştır. 
 
AÇIK BANKACILIK KOMİTESİ TÜM 
PAYDAŞLARA KATKI SAĞLAYAN ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.
TÖDEB üyelerinin yanı sıra diğer fintek kuruluşlarının 
temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan Açık Bankacılık 
Komitesi, açık bankacılık hizmetlerinin Yönetmelikle 
netleşmesi sonrasında yaşanacak gelişmelere hazırlık 
çalışmaları yürütmüştür.

2022 ve sonrasında sektöre yeni oyuncuların katılacağı, 
sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin artacağı ve en 
önemlisi etkin rekabet ortamının korunması ile birlikte 
yeni sermaye girişinin de artacağı öngörülmektedir. 

Bu noktada sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda iyi ve 
doğru tanıtıma yönelik faaliyetler yürütülmesi, ödeme 
hizmetleri başta olmak üzere fintek sektörüne ilişkin 
kamuoyu farkındalığının artırılması da hedeflenmektedir. 

BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİ FAALİYETE 
GEÇMİŞTİR.
TÖDEB, sektörde hizmet sunan üyeler arasında haksız 
rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve 
uygulamakla görevlidir. 

Üyelerinin birbirlerini rakip olarak gördüğü bir piyasa 
ortamı yerine, sinerjik bir iş birliği platformu ve güçlü 
bir diyalog etrafında şekillenen bir ekosistemin 
oluşturulması TÖDEB’in değişmez hedefidir.

Aynı zamanda üye şirketler ve bireysel müşterileri 
arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme 
kavuşturulması için görevlendirilen TÖDEB, Türkiye 
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel 
Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bireysel 
Müşteri Hakem Heyeti’ni faaliyete geçirmiştir. 

Hakem Heyeti, müşteri memnuniyeti odağında hareket 
eden üyelerinin müşterileri ile kaliteli ve sağlıklı 
iletişimini desteklemeyi ve olası ihtilafları adil bir 
yaklaşımla çözümlemeyi öngörmektedir.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’nin işleyişi ve başvuru 
koşulları hakkındaki ayrıntılı bilgilere erişim adresinden 
ulaşılabilir. 
https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/ 

2022 YILINDA…

TÖDEB’İN TEMEL ROLLERİNDEN BİRİ SEKTÖRÜN 
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAKTIR. 
Birlik, sektörde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere 
ilişkin olarak 2022 yılında eğitim, tanıtım ve araştırma 
faaliyetleri gerçekleştirmeyi öngörmektedir. 

TÖDEB sektörün nitelikli personel istihdamına katkı 
sağlamak adına eğitim programları düzenleyerek, yeni 
nesillerin sektöre ilgilisinin daha da artmasını sağlayacak 
çalışmalar da yürütecektir.

Birliğin 2022 yılı öncelikleri arasında, üyelerinin şube 
ve temsilci bilgilerinin kamuoyuna açıklanması, temsilci 
başvuru formları ve temsilcilik sözleşmelerinde yer 
alacak asgari unsurların belirlenmesi, tek seferlik ödeme 
işlemleri ve elektronik para ihracı kapsamında verilen 
dekontların içeriklerinin belirlenmesi ve mevzuatta 
belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesine yönelik 
çalışmaların tamamlanması da yer almaktadır.

Birlik, sektörde yaşanan hızlı değişim 
ve gelişmelere ilişkin olarak 2022 
yılında eğitim, tanıtım ve araştırma 
faaliyetleri gerçekleştirmeyi 
öngörmektedir. 
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TÖDEB Veri Transfer Sistemi 2022’de devreye giriyor
Sektöre yönelik bilgi birikiminin artırılması ve üyelere 
ilişkin genel ve istatistiki bilgilerin tutularak düzenli 
olarak kamuoyunun aydınlatılması TÖDEB’in en önemli 
görevleri arasındadır. 

Birliğin 2022 yılı için en büyük hedeflerinden biri TÖDEB 
Veri Transfer Sisteminin hayata geçirilmesidir. 

Üyelerden gelecek verilerin konsolide edilmesi 
suretiyle sektör veri tabanı oluşturulacak ve 
periyodik raporlamalar ile paydaşlar ve kamuoyu 
bilgilendirilecektir. 

TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS) hakkında
TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), belirlenen 
raporlama setlerine uygun şekilde TÖDEB Üyelerince 
elektronik ortamda iletilecek verilerin TVTS içerisinde 
analiz çalışmaları yapılarak Birlik tarafından kamuoyuna 
istatistiki bilgi açıklanmasını sağlayacak projedir.
 
Proje çalışmalarına 2021 yılı içerisinde başlanmış ve bu 
çalışmalarda;
•	 Kullanılacak sistem için yazılım firmaları ile 

görüşmeler yapılmış, teklifler toplanmış ve günümüz 
teknolojisi olarak değerlendirilen geliştirmeye ve 
çeşitlendirilmeye açık olan “No Code Platform” 
altyapısı tercih edilerek bir yazılım firmasına görev 
verilmiş,

•	 Yazılım firmasının yazılımın kullanımını ve 
çalıştırılmasını sağlayacak gerekli altyapı kaynak 
listesini belirtmesi ile TÖDEB’in kendine ait 
sunucularını tedarik etmek için çalışma başlatılmıştır 
ve Üyenin katkısı ile ihtiyaçları karşılayacak bir 
sunucu ekosistemi oluşturulmuş,

Son olarak da bu ekosistemin yönetim ve barındırma ile 
lisans ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacı ile sektörde 
bilinen ve güvenilir veri merkezleri ile iletişime geçilerek 
teklifler toplanmış ve değerlendirme süreci sonunda ISO 
27001 / 27002, Tier 3-4 standartlarına göre bir tanesi 
ile anlaşmaya varılarak sistemin hayata geçirilmesi 
yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Tüm bu süreç için planlanan adımlar yoğun çalışmalar 
neticesinde birer birer ilerletilerek sistemin 2022 yılında 
aktif olarak kullanılmaya başlanmasına çalışılmaktadır.
 
TVTS’nin güvenlik katmanları bu projelendirme süreci 
içerisinde ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmış ve 
Üyelerden gelecek her türlü verinin gizliliği ile güvenliği 
maksimum derece sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. 

Bu sunucu ve yazılım mimarileri kombinasyonu 
içerisinde erişim kısıtlamaları, günümüz 
teknolojilerinden faydalanma, elektronik imza kullanımı, 
VPN hizmeti kullanımı, saldırılara karşı ek koruma 
sistemleri, sunucular için ayrılmış ve kapalı devre hat 
ile internet bağlantıları gibi birçok güvenlik adımı da 
projeye dahil edilmiştir. 

Fiziksel olarak barındırma ve yönetim hizmetleri 
içerisinde de uluslararası ve yerel olan tüm güvenlik 
standartları dikkate alınmış, TVTS içerisindeki veri 
akışının kesilmemesi için azami önem gösterilmiştir. 
Ayrıca sistemin hayata geçirilmesi ile düzenli aralıklarla 
kontroller gerçekleştirilecek ve bu kontroller ile sistemin 
her geçen gün daha iyiye gitmesi sağlanacaktır.

TVTS’nin çalışma yapısı Birlik tarafından belirlenmiş 
raporlama setlerinin periyodik olarak sisteme Üyeler 
tarafından yüklenmesi ile başlayacak ve yüklenen 
veriler sistem içerisinde analiz edilerek verilerin 
Üyeler ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla dönemsel 
olarak son bulacaktır. Büyüklük, karlılık, işlem hacmi, 
yatırım kapasitesi, verimlilik ve benzeri parametreler 
çerçevesinde sektörün gelişiminin takibine yönelik 
olarak raporlama setleri ile elde edilen veriler konsolide 
olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TÖDEB Veri Transfer Sistemi 2022’de 
devreye giriyor.
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GÖRÜŞ, TALEP VE ÖNERİLER

“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi 
Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının 
Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım 
Servislerine İlişkin Tebliğ Taslağı”na ilişkin 
sektör görüşleri hazırlanarak, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) 
iletildi.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) tarafından 
sunulan IBAN Sorgulama, TCKN ve Kart 
No Eşleşmesi servislerinin Birlik üyelerinin 
erişimine açılması talep edildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 
TCKN ve Kart No eşleşmesine yönelik 
sunulan hizmetlerin Üyelere sunulmasına 
ilişkin talepte bulunuldu.

OCAK

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine 
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin 
Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı”, “Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra 
No: 18) Taslağı”na ilişkin sektör görüşleri 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanlığına iletildi.

ŞUBAT

Birlik Statüsü ile verilen görev ve yetkiler 
kapsamında hazırlanan düzenleme taslakları 
TCMB’nin görüşlerine sunuldu.

Yasa dışı faaliyetler ile mücadeleye ilişkin 
olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
MASAK Başkanlığına bilgi verildi.

Kredi Kayıt Bürosundan (KKB), TCKN ve 
GSM No eşleşme servisine Üyelerin de erişim 
sağlayabilmesi talebinde bulunuldu.

Ödeme hizmetleri mevzuatı kapsamında 
pazaryerlerine ilişkin görüş ve 
değerlendirmeler, bu kapsamda hazırlanan 
“Pazaryerlerine Sunulacak Ödeme 
Hizmetlerine İlişkin Standartlar Taslağı” 
TCMB’ye arz edildi.

MART

Fintek alanında Rekabet Kurumunca 
yürütülen çalışmalar kapsamında, Birliğimiz 
faaliyet alanına giren hususlara ilişkin görüş 
ve önerilerimiz Rekabet Kurumuna bildirildi.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde para havalesi faaliyetinin 
Üyelerce kuyum ticareti ile iştigal eden 
temsilciler vasıtasıyla yürütülebilmesi 
konusunda Ticaret Bakanlığından görüş 
talep edildi.

İçişleri Bakanlığına Kimlik Paylaşım Sistemi 
üzerinden adres bilgisine doğrudan 
erişim hizmetinden faydalanma talebinde 
bulunuldu.

NİSAN

TÖDEB yıl boyunca üyelerinin aktif katılımı ile 35 farklı konuda oluşturduğu 
görüş ve talepleri otoritelere iletmiş ve mevzuat alt yapısı geliştirme 
çalışmalarında aktif rol sergilemiştir. 
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Birlik genel kurul toplantılarının elektronik 
ortamda yapılabilmesini teminen Birlik 
Statüsünde değişiklik yapılması talebi 
TCMB’ye iletildi.

MAYIS

Adalet Bakanlığına UYAP Sistemine Üyelerin 
katılımına yönelik entegrasyon talebinde 
bulunuldu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, 
elektrik faturası tahsilatını düzenleyen 
mevzuatta, tüketicilerin kendi tercihleri 
ile hizmet bedeli karşılığı hizmet veren 
kuruluşlara ödeme yapabilmesi yönünde 
değişiklik yapılması talebi iletildi.

AĞUSTOS

“Uluslararası Banka Hesap Numarası 
(IBAN) Hakkında Tebliğ”de (IBAN Tebliği) 
yapılması planlanan değişiklikler ile 
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu ile Bankacılık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”na ilişkin 
görüşler TCMB’ye iletildi.

HAZİRAN
Para havalesi işlemlerinde ilgili MASAK 
düzenlemesi kapsamında Üyelerce uyulması 
gereken parasal sınırlara ilişkin MASAK’tan 
görüş talep edildi.

Sicil kayıt, sorgulama ve benzeri web 
servislere Üyelerin erişiminin sağlanmasına 
yönelik olarak GİB’e yazılı başvuruda 
bulunuldu.

“Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis 
Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik 
Taslağı”na ilişkin sektör görüşleri Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 
bildirildi.

Mobil ödeme sektörünün yurt dışı işbirlikleri 
hakkında TCMB’ye görüş talebinde 
bulunuldu.

EYLÜL
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Ön ödemeli kartlara ilişkin takas komisyonu 
oranının ayrı hesaplanması talebi TCMB’ye 
iletildi

Risk Merkezi raporlama yönteminde 
yapılması planlanan değişikliğe ilişkin görüş 
ve değerlendirmeler Rekabet Kurumuna 
iletildi. 

TBB Eğitim Merkezince düzenlenen 
eğitimlere Üyelerin de katılımının 
sağlanabilmesi talep edildi.

“Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının 
Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin 
Tebliğ Taslağı”nın 22 nci maddesine ilişkin 
görüşler TCMB’ye iletildi 

İhtisas polisi ve ihtisas jandarması 
uygulamasının Birlik nezdinde devreye 
alınması talebi İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel 
Komutanlığına iletildi.

EKİM

Üyelerin BSMV’ye tabi işlemleri bakımından 
düzenlemesi gereken belgeler ile gerçek 
faydalanıcının tespitine ilişkin mevzuat 
değişikliği ve görüş taleplerimiz GİB’e iletildi.

“Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun 
Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik” ile öngörülen intibak süresinin 
uzatılmasına ilişkin TCMB’ye talepte 
bulunuldu.

TCMB’den 6493 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin yalnızca (b) bendinden faaliyet 
izni bulunan Üyelerin faaliyet genişlemesine 
ilişkin başvuru süreçlerinin tamamlanması 
beklenmeksizin FAST Sistemine katılım 
taleplerinin değerlendirmeye alınması talep 
edildi.

Fintek Strateji Belgesi Taslağı hakkında 
Birlik görüşleri Hazine ve Maliye Bakanlığına 
iletildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan 
Birlik adını kullanan internet sitelerine 
erişimin durdurulması talebinde bulunuldu.

Koruma hesaplarının hukuki niteliğinin 
belirlenebilmesini teminen görüş ve 
önerilerimiz TCMB’ye iletildi.

Şans ve bahis ödemelerine aracılık 
edilebilmesine yönelik MASAK’a mevzuat 
değişikliği talebinde bulunuldu.

KASIM

ARALIK
1.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6493 sayılı Kanunun alt düzenlemelerinin 
Üyelerimizce bir yıllık intibak süresi beklenmeksizin, derhal uyulması gereken hükümleri 
hakkında TCMB’den görüş talep edildi. 

Ticaret Bakanlığından finteklere verilmesi planlanan teşviklerin kapsamının genişletilmesi 
talep edildi.

Fintek Strateji Belgesi Taslağı hakkındaki görüşler Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne bildirildi.

FK Bulut Ortak Veri Merkezi Hizmetinden Birlik ve Üyelerin faydalanabilmesine ilişkin görüş 
talebinde bulunuldu.

GÖRÜŞ, TALEP VE ÖNERİLER
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Btrans raporlamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı
Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak Btrans raporlama formatları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu ve Üyelerin katılımı ile toplantı 
düzenlendi.

OCAK

TÖDEB, yıl boyunca paydaşları ile etkileşimli iletişim içinde olmuş; çok sayıda 
toplantı, çalıştay ve ziyaret gerçekleştirerek sektöre dair kamuoyu algısının 
güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

MASAK Mevzuatındaki 2021 yılı Değişiklikleri ve Ödeme Kuruluşları ile 
Elektronik Para Kuruluşlarının MASAK Mevzuatı Kapsamındaki Uygulamaları 
hakkında MASAK Çalıştayı

MAYIS

MASAK Mevzuatındaki 2021 yılı Değişiklikleri ve Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşlarının MASAK 
Mevzuatı Kapsamındaki Uygulamaları” konulu çalıştay, 5 Mayıs 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını MASAK Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekçi ve TÖDEB Başkanı Burhan Eliaçık’ın 
gerçekleştirdiği çalıştaya, MASAK Daire Başkanları İrfan Samsama ve Halil Şimşek’le birlikte MASAK uzman ekibi 
katıldı.

TÖDEB üyelerinin yoğun ilgisi ve 100’den fazla temsilcisinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, mevzuattaki son 
değişiklikler, MASAK yetkililerinin bilgilendirmesiyle detaylı şekilde ele alındı.
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Harvard Business Review Türkiye- “Fintech’in Geleceği: Olgunlaşma Dönemi” 
webinarı
TÖDEB’in stratejik ortalığı ile Harvard Business Review Türkiye tarafından düzenlenen “Fintech’in Geleceği: 
Olgunlaşma Dönemi” konulu webinar 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Fintek sektörünün genel 
görünümünün ve geleceğinin ele alındığı webinarda, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK konuşmacı 
olarak yer aldı.

TÖDEB 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı
TÖDEB 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2021 tarihinde TÖDEB merkezinde Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş.’den E-Genel Kurul sistemine ilişkin hizmet alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirildi. TÖDEB’in 
kuruluşu sonrası yapılan ilk Genel Kurul toplantısına Üyeler tarafından yoğun katılım sağlandı.
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TR Karekod ile Ödemeler toplantısı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından TR 

Karekod uygulamalarına ilişkin olarak devam etmekte olan çalışmalar kapsamında belirlenen uygulama akışlar 

çerçevesinde 24 Haziran 2021 tarihinde Üyelerin yoğun katılımı ile sektördeki farkındalığın artırılması, Üyelerden 

gelebilecek görüşlerin akışlara yansıtılması ve son gelişmelerin Üyeler ile paylaşılması amacıyla BKM yetkilileri ile 

toplantı gerçekleştirildi ve BKM tarafından yapılan bilgilendirmeler dahilinde görüş ve önerilerde bulunuldu.

HAZİRAN

ETKİNLİKLER

Forum İstanbul 2023 
Konferansları
Forum İstanbul 2023 Konferansları’nın, 
26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
“Küresel Trend: FINTECH” başlıklı 
oturumunda TÖDEB Yönetim Kurulu 
Başkanı Burhan ELİAÇIK konuşmacılar 
arasında yer aldı.

38



“Sektörün İnsan Kaynakları Politikalarının Değerlendirilmesi ve Çözüm 
Önerilerinin Tartışılması” konulu toplantı
Sektörün insan kaynaklarına ilişkin genel görünümünün değerlendirilmesi, personel ihtiyacı bulunan öncelikli 

alanların belirlenmesi, kalifiye personel istihdamına ve mevcut sorunların giderilmesine yönelik ihtiyaçların 

belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi hususlarında Üyelerin katılımıyla 29 Haziran 2021 tarihinde toplantı 

gerçekleştirildi.

FATF’in “Türkiye Karşılıklı 
Değerlendirme Raporu” çalışmaları 
kapsamında MASAK Çalıştayı
MASAK yetkilileri ile TCMB temsilcilerinin katılımıyla 

FATF’in “Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu” 

çalışmaları kapsamında 28 Haziran 2021 tarihinde 

çevrimiçi olarak çalıştay gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını MASAK Başkan Yardımcısı 

Hasan EMRE ve TÖDEB Başkanı Burhan Eliaçık’ın 

gerçekleştirdiği çalıştaya, MASAK Daire Başkanı Faruk 

MUTLU ile birlikte MASAK uzman ekibi katıldı.

TÖDEB üyelerinin yoğun ilgisi ve 100’den fazla 

temsilcisinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, 

ülkemizde mevcut terörizmin finansmanı ve kitle 

imha silahlarının finansmanı riskleri; bu çerçevedeki 

mevzuat ve etkin bir mücadele aracı olarak hedeflenen 

mali yaptırımlar; lisanssız para ve değer transfer 

hizmeti veren kuruluşlar; müşterinin tanınması; gerçek 

faydalanıcının tanınması; şüpheli işlem bildirimleri; 

yüksek riskli durumlar ve bu durumlarda alınması 

gereken sıkılaştırılmış tedbirler; yükümlülükler, 

yükümlülük denetimleri ve sonuçları; trust benzeri 

yasal oluşumlarda müşterinin tanınması, şeffaflık ve 

gerçek faydalanıcılık; ulusal risk değerlendirmesi ve 

sonuçları başlıkları altında MASAK ekibi tarafından 

bilgilendirmeler yapıldı.

39



Rekabet Kurumu ziyareti
Rekabet Kurumu Başkanı Sn. Birol KÜLE’ye yapılan 

ziyarette; Birliğimiz faaliyetleri ve sektöre ilişkin 

bilgilendirmeler ve istişarelerde bulunuldu.

TEMMUZ

Rekabet Kurumu ziyareti

T.C. Merkez Bankası ziyareti

ETKİNLİKLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ziyareti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sn. Şahap KAVCIOĞLU’na yapılan ziyarette Birliğimize ve 

sektörümüze ilişkin istişarelerde bulunuldu.
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MASAK ziyareti

Mali Suçlar Araştırma Kurulu ziyareti
MASAK Başkan Yardımcısı Sn. Hasan EMRE ve değerli yöneticilerle yapılan toplantıda; Birliğimiz ve 

sektörümüz uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
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EYLÜL

AĞUSTOS

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen e-ticaret toplantısı
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın da katılımıyla yapılan çevrimiçi görüşmede, e-ticaret sektörünün 

gelişimine ilişkin ödeme hizmetleri ile ilgili öneriler ve görüşler istişare edildi.

FAST Sistemi 
Gereksinimleri 
Hakkında TCMB 
Yetkililerinin 
Katılımı ile 
Düzenlenen 
Toplantı
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası A.Ş.’nin (TCMB) 

değerli yöneticileri ve teknik 

ekibi ile gerçekleştirilen 

toplantıda FAST sistemi 

gerekliliklerine ilişkin olarak 

sisteme katılım gösterecek 

Üyelere bilgilendirme yapıldı.

ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanlığı 
Finans Ofisi ile 
yapılan toplantılar 
Cumhurbaşkanlığı Finans 

Ofisi ile Milli Fintek Strateji 

Belgesi’nin hazırlanma 

sürecinde 10’a yakın toplantı 

yapıldı.
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Küresel Covid-19 Fintech Pazar Etkisi ve Sektörün Dayanıklılığı Araştırması
TÖDEB işbirliği ile Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF-

Cambridge Alternatif Finansman Merkezi) tarafından derlenen, Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ekonomik 

Forumu ile ortaklaşa yürütülen Küresel Covid-19 Fintech Pazar Etkisi ve Endüstri Dayanıklılığı Araştırmasına 

katılım sağlandı.

VISA yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleşen “8 Haneli BIN Geçişi 
ve Visa Token Service Hakkında 
Bilgilendirme” konulu toplantı
8 Haneli BIN geçişi ve yakın gelecekte kullanıma 

alınacak Visa Token Service (VTS) detayları hakkında 

VISA yetkilileri tarafından Üyelere bilgilendirme 

yapıldı.

EKİM

KASIM

İstanbul Finans Merkezi ziyareti

42 Okulları ziyareti

İstanbul Finans Merkezi 
ziyareti
Üyelerimiz ile İstanbul Finans Merkezi tanıtım ofisi 

ziyaret edildi. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) 

iştiraki TVF İstanbul Finans Merkezi A.Ş.’nin (İFM) 

yöneticileri ve ekibi ile gerçekleştirilen toplantıda 

yakında faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Finans 

Merkezi projesine ilişkin Üyelerimize tanıtım yapıldı.

Açık Kaynak Platformu 
ve Ecole 42 Okulları
Fintek sektörüne yazılımcı 

yetiştirilmesine katkı sağlamak 

adına Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı himayesinde Bilişim 

Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE 

ortaklığında kurulan Açık Kaynak 

Platformunu ve Ecole 42 Okulları 

ile iş birliği protokolü imzalandı.
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Yeni mevzuata ilişkin bilgilendirme 
toplantısı
1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ile “Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile 
Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” 
hakkında 400’den fazla üye temsilcisinin katılımı ile 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

DigitalMoney’21
TÖDEB’in stratejik partnerliği ile Fast Company 
tarafından düzenlenen DigitalMoney’21 ödülleri 
sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yönetim Kurulu 
Başkanı Burhan ELİAÇIK ödeme hizmetleri ve finansal 
teknoloji alanında yıl içinde yaşanan önemli gelişmeleri 
ve gelecek yıldan beklentileri dile getirdi.

VUK Genel Tebliği kapsamında 
sanal pos işlemleri ve belge 
düzenleme yükümlülükleri hakkında 
bilgilendirme toplantısı
507 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
ödeme hizmetleri ve belge düzenleme yükümlülükleri 
hakkında Üyelere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dijital Dünyada Finansal Adımlar 
Zirvesi
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK Türkmedya 
tarafından gerçekleştirilen Dijital Dünyada Finansal 
Adımlar Zirvesi’nin “Ödeme Ekosistemi: Değişen 
Davranışlar” konulu panelinde moderatör olarak yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen E-Ticaret ve Yeni 
Nesil Hizmetler Çalıştayı
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yürütülen “Kayıt 
Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri 
Paylaşımının Artırılması” projesi kapsamında; e-ticaret 
sektöründe yer alan aktörlerin değerlendirilmesi, 
sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan 
sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü 
düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum 
ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden 
geçirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı konularının 
ele alınması amacı ile E-Ticaret ve Yeni Nesil Hizmetler 
Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda Üyeler tarafından 
elektronik ticarette ödeme kuruluşu iş modelleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

40 Yaş Altı 40 Zirvesi ve Ödül Töreni
Fortune Türkiye tarafından düzenlenen 40 Yaş Altı 
40 Zirvesi ve Ödül Töreninde Yönetim Kurulu Başkanı 
Burhan ELİAÇIK “Finansal Ekosistem ve Sürdürülebilir 
Makro Hedefler” konulu panelin moderatörlüğünü 
üstlendi.

ARALIK
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40 Yaş Altı 40 Zirvesi

DigitalMoney’21 ödülleri 

 E-Ticaret ve Yeni Nesil Hizmetler Çalıştayı
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BASIN YANSIMALARI

4 Haziran 2021
EKOTÜRK - Fintek Dünyası
EKOTÜRK Fintek Dünyası programına 
04.06.2021 tarihinde canlı yayın konuğu olarak 
katılan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK, 
sektörün genel görünümü ve geleceğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

6 Ağustos 2021
A Para Tv - “Paranın Yönü”
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK, A Para 
Tv Kanalında “Para’nın Yönü” adlı programda; 
IBAN Tebliğindeki değişiklik ile Üyelerin de 
IBAN oluşturabilmesinin önünün açılması 
konusundaki görüşlerini paylaştı.

20 Ağustos 2021
A Para Tv - “İşin Sırrı”
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK A 
Para TV’de “İş’in Sırrı” adlı programda; dijital 
bankacılık mevzuatı hakkındaki görüşlerini 
paylaştı.

10 Eylül 2021
Milliyet Gazetesi 
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında IBAN dönemi
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23 Aralık 2021
Bloomberg HT - Finansal Teknoloji

Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK Bloomberg 
TV’de “Finansal Teknoloji” adlı programa konuk oldu. 

Ödeme ve elektronik para kuruluşları açısından 2021 yılını 
değerlendirmenin yanısıra 1 Aralık 2021 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 
Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının 

Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının 
Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine 

İlişkin Tebliğ hakkındaki görüşlerini paylaştı.

29 Ağustos 2021 
Payment Systems Magazine 

Unicorn Çıkarmak İçin Sınırları Aşmalıyız

16 Eylül 2021
Payment Systems Magazine (PSM)
BDDK Taslağı banka-fintek işbirliği için eksik 
halkayı tamamlıyor.

7 Aralık 2021
Bloomberg HT - Fokus 

Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK A Para 
TV’de “Fokus” programında; 1 Aralık 2021 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 

Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme ve 
Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile 

Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ 

hakkındaki görüşlerini dile getirdi. 
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EK 1 
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI

Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Yasa Dışı 
Faaliyetlerle 
Mücadele 
Komitesi

Ödeme ve 
elektronik para 
hizmetlerinin 
üçüncü kişilerce 
yasa dışı 
faaliyetlerde 
kullanımının 
engellenmesine 
yönelik çalışmalar 
yürütür.

5 9 -

16.3.2021/28.4.2021/4.5.2021/30.6.202
1/12.8.2021
Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin 
üçüncü kişilerce yasa dışı faaliyet 
yürüten mecralarda kullanımının 
engellenmesine yönelik olarak alınan 
dış hizmet sonuçları değerlendirildi 
ve konuya ilişkin alınabilecek tedbirler 
hakkında istişarelerde bulunuldu.

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi

Sektörü doğrudan 
veya dolaylı olarak 
ilgilendiren alanlara 
ilişkin düzenlemeleri 
makro düzeyde 
takip ederek bu 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

12 20 45

16.3.2021
TCMB görüşleri çerçevesinde Birlik 
düzenlemeleri değerlendirildi.
3.6.2021
Kamuoyu ile İlişkiler Komitesi tarafından 
hazırlanan “Türkiye Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşları Birliği Araştırma 
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar” ve “Türkiye Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği 
Üyelerinin İlan ve Reklam Faaliyetlerinde 
Uymakla Yükümlü Olduğu İlke ve 
Kurallar” değerlendirildi. 
16.6.2021
Uluslararası Banka Hesap Numarası 
Hakkında Tebliğ’de (2008/6) TCMB 
tarafından yapılacak değişikliklere ilişkin 
Üye görüşleri değerlendirildi. 
29.6.2021
Komitenin çalışma usul ve esasları 
belirlenerek sektör bazında 
düzenlemelerin değerlendirilmesini 
teminen beş ayrı çalışma grubu 
oluşturuldu. 
30.7.2021
Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere 
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine 
(UETS) katılım talebi yazısı ve Enerji 
Piyasaları Düzenleme Kurulu’na (EPDK) 
iletilmek üzere mevzuat değişikliği talep 
yazısı değerlendirildi.
27.8.2021
Ödeme ve elektronik para hesaplarının 
yasa dışı fatura ödemelerinde 
kullanılmasının engellenmesine yönelik 
hazırlanan düzenleme değerlendirildi.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi

Sektörü doğrudan 
veya dolaylı olarak 
ilgilendiren alanlara 
ilişkin düzenlemeleri 
makro düzeyde 
takip ederek bu 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

12 20 45

30.9.2021
Birlik internet sitesinde yayımlanacak 
mevzuat listesi belirlendi. Üyelerin 
mevzuat değişiklik talepleri 
değerlendirildi.
27.10.2021
Üyelerin bilgi paylaşımı ihtiyaçlarına 
yönelik çözüm önerilerinin hukuki 
değerlendirmesi yapıldı. Koruma 
hesaplarının hukuki niteliği ele alındı. 
11.11.2021
TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS) 
kapsamında Birliğe yapılacak 
raporlamalara ilişkin olarak hazırlanan 
usul ve esaslar değerlendirildi. 
25.11.2021
MASAK mevzuatı kapsamında kimlik 
tespiti için getirilen aylık işlem sınırının 
mobil ödemeye aracılık eden Üyeler için 
uygulanması ve sanal bahis işlemlerine 
ödeme hizmeti sunulması konuları 
değerlendirildi. “Ödeme ve Elektronik 
Para Hizmetlerinin 6493 sayılı Ödeme 
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanuna Aykırı 
Olarak Ticari Amaçla Fatura Ödenmesi 
İşlemlerinde Kullanılmamasına İlişkin 
İlke Kararı” düzenlemesi onaylandı.
14.12.2021
1.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Hukuk Çalışma Grubunun 
görüş ve önerileri değerlendirildi. 
27.1.2022
Kira ve maaş ödemelerine aracılık 
edilmesine ilişki n mevzuat değişiklik 
talepleri ile Birlik genel kurul 
toplantılarının elektronik ortamda 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 
değerlendirildi.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Hukuk 
Çalışma 
Grubu

Sektörü ilgilendiren 
alanlarda 
gerçekleştirilen 
güncel mevzuat 
değişiklikleri 
kapsamında 
Üyelerden gelen 
görüş taleplerini 
ve önerileri 
değerlendirir.

11 8 -

18.6.2021
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 
Merkezi’ne üyelik ile ilgili mevzuat 
değişikliğine ilişkin görüşler 
değerlendirildi.
8.7.2021
Üyelerce sunulan ürün ve hizmetlerin 
üçüncü kişilerce yasa dışı bahis ve 
kumar sitelerinde kullanılmasının 
engellenmesine yönelik karar taslağı 
hazırlandı.
2.9.2021/9.9.2021
Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile 
Servis Modeli Bankacılığı Hakkında 
Yönetmelik’e ilişkin görüşler 
değerlendirildi
21.09.2021
TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem 
Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri 
Hakkında Yönetmelik kapsamında 
hazırlanan hakem heyeti iş akışı ve 
başvuru formu değerlendirildi.
5.11.2021
Yasadışı faaliyetlerle mücadele 
kapsamında Birlik nezdinde veri tabanı 
oluşturulması hususunun hukuki 
değerlendirmesi yapıldı.
6.12.2021/7.12.2021/16.12.2021/24.12.20
21/13.01.2022
1.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracı ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 
Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile 
Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme 
Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım 
Servisleri Tebliği’ne ilişkin görüşlerin 
değerlendirildiği toplam beş toplantı 
gerçekleştirildi.

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi 
Fatura Alt 
Çalışma 
Grubu

Fatura ödemeye 
aracılık eden 
kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

5 7 -

16.08.2021/27.10.2021
Ödeme ve elektronik para hesaplarının 
yasa dışı fatura ödemelerinde 
kullanılmasının engellenmesine yönelik 
taslak düzenleme hazırlandı.
16.12.2021/3.01.2022/1.02.2022
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik kapsamında Birlik 
tarafından hazırlanması öngörülen 
temsilci adayı başvuru formu ve çerçeve 
temsilcilik sözleşmesi hazırlandı.

EK 1
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi 
POS Alt 
Çalışma 
Grubu

POS hizmeti 
veren kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

1 20 -

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan 
görüşmeler neticesinde, yasa 
dışı faaliyetlere ilişkin olarak adli 
makamlara iletilmesi gereken bilgiler 
değerlendirilerek bildirim formatı 
hazırlandı.

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi 
Para Havale 
Alt Çalışma 
Grubu

Para havalesi 
gerçekleştiren 
kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

2 14 -

10.08.2021
Kira ve maaş ödemelerine aracılık 
edilmesine ilişkin mevzuat değişiklik 
talepleri değerlendirildi.
16.12.2021/3.01.2022/1.02.2022
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik kapsamında Birlik 
tarafından hazırlanması öngörülen 
temsilci adayı başvuru formu ve çerçeve 
temsilcilik sözleşmesi hazırlandı.

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi 
Mobil 
Ödeme Alt 
Çalışma 
Grubu

Mobil ödemeye 
aracılık hizmeti 
veren kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

1 9 -

MASAK mevzuatı kapsamında kimlik 
tespiti için getirilen aylık işlem sınırının 
mobil ödemeye aracılık eden Üyeler için 
uygulanması ve sanal bahis işlemlerine 
ödeme hizmeti sunulması hususları 
değerlendirildi. 

Hukuk ve 
Mevzuat 
Komitesi 
E-Para Alt 
Çalışma 
Grubu

Elektronik para 
kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemeleri 
değerlendirir ve 
ilgili otoritelere 
iletmek üzere görüş 
oluşturur.

1 23 -
 Kira ve maaş ödemelerine aracılık 
edilmesine ilişkin olarak mevzuat 
değişiklik talepleri değerlendirildi.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Güvenlik 
Komitesi

Ödeme 
hizmetlerinde 
sahtekarlık ve 
dolandırıcılık 
vakalarının 
engellenmesine 
yönelik alınabilecek 
aksiyonlar üzerine 
çalışmalar yürütür.

7 44 -

14.07.2021
Özellikle pandemi döneminde sektörde 
yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık 
vakaları ile söz konusu vakalara çözüm 
önerileri değerlendirildi. 
18.08.2021
Üyeler arası bilgi paylaşım yöntemlerine 
ilişkin olası senaryolar değerlendirildi.
15.09.2021
Birliğe yapılan güvenlik ürünlerine ilişkin 
tanıtım başvuruları değerlendirildi. 
İhtisas Polisi/İhtisas Jandarması 
uygulamalarının Birlik nezdinde hayata 
geçirilmesi için çalışmalara başlandı.
20.10.2021
Her bir sektör özelinde uygulamada 
birlik sağlanması amacıyla “En İyi 
Uygulamalar Rehberi” hazırlanması için 
çalışmalara başlandı. 
17.11.2021
Birlik Üyelerinin BKM Fesih Listesi ve 
BKM TRIP ağına erişiminin sağlanması 
talepleri değerlendirildi.
15.12.2021
İhtisas Jandarması uygulaması 
devreye alındı. Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in 
“İşyeri kayıt sistemi” başlıklı 9 uncu 
maddesi kapsamında BKM tarafından 
kurulacak iş yeri kayıt sistemi hakkında 
değerlendirme yapıldı. 
19.01.2022
İhtisas Polisi uygulaması devreye alındı. 
POS, elektronik para ve mobil ödeme 
hizmetlerine ilişkin En İyi Uygulamalar 
Rehberleri değerlendirildi.

EK 1
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Etik 
Komitesi

Amacı, sektörde 
etik kültürünü 
oluşturmak, 
yerleştirmek ve 
geliştirmektir. 
Üyelerin etik 
davranış ilkeleri 
konusunda 
karşılaştıkları 
sorunlarla ilgili 
olarak tavsiyelerde  
ve yönlendirmede 
bulunur.

1 23 9

Etik Komitesini ilgilendirebilecek 
konularda Üyelerin öncelikle Birliğe 
başvurabileceklerine ilişkin tavsiye kararı 
hazırlandı 

Uyum 
Komitesi

Yasal 
düzenlemeleri, 
Üye kuruluşların 
faaliyetleri 
kapsamında 
değerlendirerek 
söz konusu 
düzenlemelere 
uyum sağlama 
sürecinin sağlıklı 
bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, 
bu süreçte Üyelerce 
ihtiyaç duyulan 
konuların açıklığa 
kavuşturulması için 
çalışır.

2 49 -

31.8.2021
5.5.2021 tarihli MASAK Çalıştayı 
çerçevesinde Üyeler tarafından Birliğe 
iletilen sorular cevaplandırıldı.
30.11.2021
MASAK Çalışma Grubu çalışmaları 
neticesinde hazırlanan MASAK Sıkça 
Sorulan Sorular ve Tereddüt Edilen 
Sorular dokümanı değerlendirildi.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

MASAK 
Çalışma 
Grubu

MASAK mevzuatı 
kapsamında 
Üyelerin 
bilgilendirilmesi ve 
MASAK ile iletişim 
ve koordinasyon 
süreçlerinin 
yürütülmesi için 
çalışır.

14 14 -

2.6.2021/18.6.2021/7.7.2021/11.8.2021
Üyeler tarafından MASAK EMIS Online 
sisteminin kullanımına yönelik başvuru 
hazırlandı. MASAK mevzuatına ilişkin 
Üyeler tarafından Birliğe iletilen sorular 
cevaplandırıldı.
20.8.2021
5 No’lu Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Genel Tebliği 2.2.11. maddesi 
kapsamında uygulamada tereddüt 
edilen hususlar değerlendirildi.
12.10.2021
Kimlik tespiti için getirilen aylık işlem 
sınırının mobil ödemeye aracılık eden 
Üyeler için uygulanması ve yasal bahis 
işlemlerinde ödeme hizmeti sunulması 
değerlendirildi.
26.10.2021
Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 
21.10.2021 tarihli kararı değerlendirildi.
6.12.2021
MASAK tarafından iletilen para havalesi 
işlemlerinde kimlik tespiti kapsamında 
uyulması gereken parasal sınırlara ilişkin 
görüş yazısı değerlendirildi.
3.12.2021/14.12.2021/21.12.2021
MASAK Sıkça Sorulan Sorular 
dokümanında yer alması amacıyla 
MASAK mevzuatına ilişkin olarak 
Üyeler tarafından Birliğe iletilen sorular 
cevaplandırıldı.
27.12.2021
15.02.2022 tarihli MASAK ziyaretinde 
sunulmak üzere faaliyet türlerine göre 
hazırlanan iş akışları değerlendirildi.
20.01.2022
MASAK Risk Analizi Çalışma Grubu 
tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin 
bilgi paylaşıldı.
26.01.2022
15.02.2022 tarihli MASAK ziyaretine 
ilişkin ön çalışma yapıldı.

MASAK 
Sıkça 
Sorulan 
Sorular 
Çalışma 
Grubu

MASAK mevzuatı 
kapsamında 
Üyelerce tereddüt 
oluşturan 
konuların netliğe 
kavuşturulması için 
soru-cevap seti 
hazırlar.

3 9 -

4.10.2021/20.10.2021/2.11.2021
MASAK’a iletilmek üzere hazırlanan 
MASAK Sıkça Sorulan Sorular ve 
Tereddüt Edilen Sorular dokümanlarına 
nihai hali verildi.

EK 1
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

GİB Çalışma 
Grubu

Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) 
mevzuatının takibi 
ile konuya ilişkin 
tereddütlerin 
açıklığa 
kavuşturulması 
amacıyla çalışmalar 
yapar.

3 70 -

21.9.2021
507, 509 ve 529 sıra no’lu Vergi 
Usul Kanunu Tebliği hükümleri 
değerlendirildi. Üyelerce sunulan 
hizmetlerde GİB mevzuatı kapsamında 
dekont ile düzenleme yapılabilmesine 
ilişkin görüş talebi hazırlandı. 
9.12.2021
Görüş ve mevzuat değişikliği talepleri ile 
BTRANS süreci hakkında değerlendirme 
yapıldı.
25.1.2021
Yönetmelik hükümleri kapsamında 
dekontların asgari unsurlarının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar 
belirlendi.

Muhasebe 
ve 
Raporlama 
Çalışma 
Grubu

Üyelerin Birliğe 
ve ilgili otoritelere 
yapacakları 
raporlamalara ilişkin 
çalışmalar yürütür, 
Üyelerin muhasebe 
ve raporlama 
alanında yaşadığı 
problemlere çözüm 
üretmek için çalışır.

4 79 -

5.10.2021/28.10.2021/11.11.2021/24.11.
2021
Üyeler tarafından Birliğe yapılacak 
raporlamalara ilişkin görüşler 
değerlendirildi.

Kamuoyu 
ile İlişkiler 
Komitesi

Birliğin tanıtım 
faaliyetlerini 
yürütür, basın ile 
ilişkilerini takip eder 
ve kurumsal kimlik 
çalışmaları yapar.

7 10 28

2.04.2021/30.04.2021/10.06.2021/23.0
6.2021/8.07.2021
“Türkiye Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşları Birliği Araştırma 
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar” ve “Türkiye Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği 
Üyelerinin İlan ve Reklam Faaliyetlerinde 
Uymakla Yükümlü Olduğu İlke ve 
Kurallar” hazırlandı.
27.09.2021/18.11.2021
Birlik Hakem Heyetine ilişkin tanıtıcı 
dokümanlar hazırlandı.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Açık 
Bankacılık 
Komitesi

Güncel açık 
bankacılık 
düzenlemeleri 
ışığında kuruluşların 
ihtiyaçlarını 
ve görüşlerini 
paylaştığı ortak 
bir platform görevi 
görür

3 53 -

26.07.2021
Tanışma ve genel değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 
30.12.2021: “Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracı ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 
Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri 
ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının 
Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri 
Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” 
düzenlemelerinin açık bankacılık 
hükümlerine ilişkin olarak Birlik Hukuk 
Müşaviri tarafından bilgilendirme yapıldı.
13.01.2022
TCMB tarafından iletilen Ödeme 
Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri 
(ÖHVPS) API İlke ve Kuralları Sürüm 
1.0.0 taslak dokümanına ilişkin görüşler 
değerlendirildi.

İnsan 
Kaynakları 
Çalışma 
Grubu

Sektörün insan 
kaynağı ihtiyacına 
yönelik çözümler 
üretmek amacıyla 
eğitim alanında iş 
birlikleri ve projeler 
üzerine çalışır.

11 16 -

18.8.2021-6.9.2021
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve 
TUBİTAK-TUSSIDE ekibi ile tanışma 
toplantısı gerçekleştirilerek sektördeki 
insan kaynağı ihtiyacı kapsamında 
yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.
27.7.2021/5.8.2021/6.9.2021/5.11.2021/ 
9.11.2021/29.11.2021
Sektörde nitelikli personel ihtiyacına 
yönelik çözümler geliştirmek amacıyla 
işbirlikleri yapılması için çeşitli projeler 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Yapılan 
görüşmeler neticesinde;
1- Ecole 42 ile gerçekleştirilecek proje 
çerçevesinde Bilişim Vadisi Teknopark 
Yönetici Anonim Şirketi ve TÖDEB 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
42 İstanbul Okulu öğrencilerine 
sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerin 
yürütülmesi için çalışmalara başlandı.  
2-  Patika Dev ile gerçekleştirilecek 
proje kapsamında Patika Dev Eğitim 
Danışmanlık Yazılım Hizmetleri A.Ş. ile 
işbirliği protokolü hazırlanarak iki TÖDEB 
sınıfı açılmasına karar verildi.
26.10.2021/5.11.2021
Sektöre özel ücret araştırması hizmeti 
veren firmalarla yapılan çeşitli toplantılar 
ve alınan teklifler neticesinde hizmet 
alınabilecek firmaya karar verildi.
3.02.2022
Patika Dev ile işbirliği kapsamında 
Üyeler tarafından ihtiyaç duyulan 
eğitim içeriği ve personel sayısına ilişkin 
olarak gerçekleştirilen anket sonuçları 
değerlendirildi.

EK 1
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

Entegre 
Raporlama 
Çalışma 
Grubu

Entegre raporlama 
kavramının anlamı, 
içeriği ve sektöre 
katkısı üzerine 
Üyelerde farkındalık 
yaratmak amacıyla 
bilgi paylaşımı 
yapar, konuya ilişkin 
eğitimlere katılım 
sağlar.

1 40 -

Entegre raporlamaya ilişkin 
gerçekleştirilen sunum çerçevesinde 
entegre raporlama kavramının tarihi 
gelişimi, kapsamı ve amaçları hakkında 
bilgi verildi.

Bilgi 
Sistemleri 
Çalışma 
Grubu

Sektörde bilgi 
teknolojilerini 
ilgilendiren 
konularda 
düzenlemelerin ve 
bu düzenlemeler 
kapsamında teknik 
uygulamaların 
değerlendirilmesine 
ilişkin çalışmalar 
yürütür.

2 14 -

22.12.2021
“Ödeme ve Elektronik Para 
Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile 
Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme 
Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım 
Servislerine İlişkin Tebliğ” hükümleri 
değerlendirildi.
4.01.2022
TCMB tarafından iletilen Ödeme 
Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri 
(ÖHVPS) API İlke ve Kuralları Sürüm 
1.0.0 taslak dokümanına ilişkin görüşler 
değerlendirildi.

Karekod 
Çalışma 
Grubu

Tasarım aşaması 
devam eden 
TR karekod ile 
ödeme akışları 
sürecinde Üyelerin 
ihtiyaçlarının tespit 
edilerek, ilgili kurum 
ve kuruluşlara 
iletilebilmesi ve 
mevzuata ilişkin 
tereddütlerin 
giderilebilmesi 
amacıyla çalışmalar 
yapar.

5 75 -

10.8.2021/13.9.2021
TR Karekod ile gerçekleştirilen ödeme 
işlemlerine ilişkin iş akışları hakkında 
görüş oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yapıldı. 
15.10.2021
TR Karekod intibak süresinin 
uzatılmasına yönelik talebe temel teşkil 
eden gerekçeler belirlendi. 
25.11.2021
TR Karekod intibak süresinin 
uzatılmasına ilişkin TCMB görüşleri 
değerlendirildi. 

POS Alt 
Çalışma 
Grubu

BKM nezdinde 
tesis edilecek işyeri 
kayıt sisteminde 
ilgili kuruluşlar 
ile istişareler 
gerçekleştirilmesi de 
dahil olmak üzere, 
Üyelerin alt işyeri 
edinim süreçlerinin 
belirlenmesine 
ilişkin çalışmalar 
yürütür.

3 12 -

14.10.2021/25.10.2021/9.11.2021
Fiziki ve sanal POS’lara ilişkin Üyelerin 
işyeri edinim süreçlerinin mevcut 
durumu ve BKM nezdinde tesis 
edilecek sistem çerçevesinde süreçlerin 
iyileştirilmesi önerileri hakkında 
değerlendirmelerde bulunularak, 
çalışma dokümanı hazırlandı.
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Komite
Çalışma 
Grubu Adı Amaç ve Görevleri

Toplantı 
Sayısı

Temsilci 
Sayısı

Gözlemci 
Sayısı Toplantılar

POS 
Hizmetleri 
İstişare 
Kurulu

POS hizmeti 
veren kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
değerlendirmelerde 
bulunarak yön 
gösterici danışma 
kurulu görevi 
görmektedir.

2 25 -

3.08.2021
Tanışma ve sektörün genel 
değerlendirmesi yapıldı.
30.09.2021
Bankalar ile ödeme ve elektronik 
para kuruluşlarının POS hizmetine 
yönelik teknik entegrasyon süreçlerinin 
iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) ile iletişimde görev 
alacak çalışma grubu kuruldu.
5.10.2021
Bankalar ile ödeme ve elektronik 
para kuruluşlarının POS hizmetine 
yönelik teknik entegrasyon süreçleri ve 
iyileştirme önerileri değerlendirildi.

Para 
Havalesi 
İstişare 
Kurulu

Para havalesi 
gerçekleştiren 
kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
değerlendirmelerde 
bulunarak yön 
gösterici danışma 
kurulu görevi 
görmektedir.

3 26 -

13.08.2021
Tanışma ve sektörün genel 
değerlendirmesi yapıldı.
8.10.2021
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) 
sistemine Üyelerin dahil edilmesinin 
sektöre olası etkileri ve Ödemelerde 
Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair 
Yönetmelik değerlendirildi.

Mobil 
Ödeme 
İstişare 
Kurulu

Mobil ödemeye 
aracılık hizmeti 
veren kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
değerlendirmelerde 
bulunarak yön 
gösterici danışma 
kurulu görevi 
görmektedir.

1 15 -

Sektörün genel değerlendirmesi 
yapılarak, mobil ödemeye aracılık 
eden kuruluşların ilerleyen dönemde 
değerlendirilecek gündem konuları 
belirlendi. 

Elektronik 
Para İstişare 
Kurulu

Elektronik para 
kuruluşlarını 
ilgilendiren 
konularda 
değerlendirmelerde 
bulunarak yön 
gösterici danışma 
kurulu görevi 
görmektedir.

1 24 -

Sektörün genel değerlendirmesi 
yapılarak, elektronik para kuruluşlarının 
ilerleyen dönemde değerlendirilecek 
gündem konuları belirlendi. 

Fatura 
Ödeme 
İstişare 
Kurulu

Fatura ödemeye 
aracılık eden 
kuruluşları 
ilgilendiren 
konularda 
değerlendirmelerde 
bulunarak yön 
gösterici danışma 
kurulu görevi 
görmektedir.

2 20 -

16.07.2021
Tanışma ve sektörün genel 
değerlendirmesi yapıldı.
20.09.2021
Ödeme ve elektronik para hesaplarının 
yasa dışı fatura ödemelerinde 
kullanılmasının engellenmesine yönelik 
hazırlanan düzenleme değerlendirildi.

EK 1
KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN SATIR 
BAŞLARI
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Genel Kurulu’na, 

Görüş 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (“Birlik”) 31 Aralık 2021 
tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış 
tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo 
dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Birlik’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 
(“TFRS”lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 
sunmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası 
olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. 
BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin 
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 
Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların 
bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Birlik’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz.



 

 

 

Kilit Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Birlik yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve işletmenin 
sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Birlik’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi 
raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen 
makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman 
tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek 
başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik 
kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 
Tarafımızca ayrıca: 

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı ”önemli yanlışlık“ riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

• Birlik’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, 
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Birlik’in sürekliliğini sona erdirebilir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 
tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 
yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya 
konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı 
kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun 
bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Mart 2022 
İstanbul, Türkiye 

 
 
 
 
 
 
 



TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

1 

 
  Cari dönem Önceki dönem 

 
  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
 Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
    
Varlıklar    
    
Dönen varlıklar    
    
Nakit ve nakit benzerleri 3 4,052,764 3,303,674 
Ticari alacaklar 4 1,898,867 23,796 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5 30,030 2,480 
Diğer dönen varlıklar  3,580 - 
Toplam dönen varlıklar  5,985,241 3,329,950 
    
Duran varlıklar     
                                                                                                                             
Maddi duran varlıklar                                                                                                                                                                                                                         6 

               
117,893                          - 

Diğer duran varlıklar      7              51,170                          - 
    
Toplam duran varlıklar            169,063 - 
    
Toplam varlıklar        6,154,304 3,329,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 



TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

2 

 
  Cari dönem Önceki dönem 

 
 

Bağımsız  
denetimden  

geçmiş 

Bağımsız  
denetimden  

geçmiş 
 Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

   
Yükümlülükler ve Özkaynaklar     

   
Kısa vadeli yükümlülükler    
    
Ticari borçlar 8 11,904 1,817 
Kısa vadeli borçlanmalar 9 52,837 - 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 10 61,353 7,124 
Ertelenmiş gelirler 11 1,898,867 23,796 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12 50,880 251 
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  2,075,841 32,988  

   
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  - - 
    
Toplam yükümlülükler  2,075,841 32,988  

   
Özkaynaklar    
    
Yasal yedekler 18 1,097,363 - 
Geçmiş yıl karları 18 2,199,599 - 
Net dönem karı 18 781,501 3,296,962 
Toplam özkaynaklar  4,078,463 3,296,962 
    
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar  6,154,304 3,329,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 



TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

3 

  Cari dönem Önceki dönem 
 

 
Bağımsız 

denetimden geçmiş 
Bağımsız  

denetimden geçmiş 
 
Kar veya zarar kısmı  

 1 Ocak 2021- 28 Haziran- 
Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

   
    
Hasılat 13 2,800,367 3,331,489 
Brüt kar  2,800,367 3,331,489  

   
Genel yönetim giderleri 14 (2,552,142) (84,383) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 15 37,342 280 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 15 (124,845) - 
Faaliyet karı  160,722 3,247,386  

   
Finansman gelirleri 16 636,001 49,597 
Finansman giderleri (-) 16 (15,222) (21) 
    
Net dönem karı  781,501 3,296,962  

   
Diğer kapsamlı gelir, net  - - 
    
Toplam kapsamlı gelir  781,501 3,296,962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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  Cari dönem Önceki dönem 

  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
  1 Ocak 2021 - 28 Haziran - 
 Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
    

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları    
    
Net dönem karı 18 781,501 3,296,962 
    
Dönem karı ile faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri 
mutabakatı için gerekli düzeltmeler:    
    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 14 12,341 - 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  4,632 - 
Ertelenmiş gelirler 11 1,875,071 23,796 
Faiz geliri  16 (636,001) (49,597) 
Faiz gideri 16 15,222 21 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı  2,052,766 3,271,182 
Ticari alacaklardaki değişim 4 (1,875,071) (23,796) 
Diğer alacaklardaki değişim   (102,543) - 
Ödenen vergi 5 (27,550) (2,480) 
Ticari borçlardaki değişim 8 10,087 1,817 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki değişim 10 54,229 7,124 
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim  103,466 251 
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  215,384 3,254,098 
    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    
Alınan faizler  550,987 49,597 
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (82,441) - 
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit  468,546 49,597 
    
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    
Ödenen faiz 16 (15,222) (21) 
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (15,222) (21) 
    
Nakit hareketlerindeki net değişim  668,708 3,303,674 
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler  3,303,674 - 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler 3         3,972,382 3,303,674 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
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1. BİRLİK’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Birlik’in organizasyonu: 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB- Birlik), Türkiye'de faaliyet gösteren 
ödeme ve elektronik para kuruluşlarını aynı çatı altında toplayan, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  

Birlik, 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7192 sayılı Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15’inci maddesi uyarınca 6493 sayılı Ödeme 
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanun'a eklenen maddeye istinaden kurulmuştur.  

Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten 
itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlüdür. 

TÖDEB’in Statüsü, 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve Birlik resmen kurulmuştur. 
25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’daki genel merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. 

Birlik, Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Yönetim Merkezi; Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. 
No: 62 JustWork Ofis Kampüsü Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 
çalışan sayısı 6’dır. 

Faaliyet konusu: 

Birlik’in amacı; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
birbirleri, temsilcileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin 
korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, 
haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının gelişmesini temin etmektir. 

Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür: 

a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak. 

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde 
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 

c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek.  

ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak. 

d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak. 

e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit 
etmek.  

f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açmak. 

g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek.  

ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer 
kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki 
ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca 
onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak. 

h) Ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz 
konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak. 

ı) Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik 
para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak. 
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1. BİRLİK’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 

Faaliyet konusu: (Devamı) 

i) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri 
bilgilendirmek. 

j) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek 
ve üyelerle paylaşmak, 

k) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak 
uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek. 

l) Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak. 

m) Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak. 

n) Banka tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

o) 6493 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek. 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygunluk beyanı 

Birlik’in finansal tabloları, TFRS’lere uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) tarafından Türkiye Muhasebe Standartları 
(“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla 
yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. 

Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlar ile KGK tarafından 
yayımlanan Elektronik Finansal Raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuştur. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerden, KGK’nın TMS 
Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı uyarınca TFRS’leri uygulamak zorunda olmayan işletmeler 
de isteğe bağlı olarak finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Birlik 
yönetimi 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarının TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasını tercih 
etmiştir. 

KGK tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuru uyarınca, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (“TÜFE”) 
göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74.41 olduğundan, TFRS’yi 
uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 
Finansal Raporlama Standardı kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmayacağı 
belirtilmiştir. Bu sebeple, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon 
düzeltmesi yapılmamıştır. 

Finansal tabloların onaylanması: 

Finansal tablolar Birlik Yönetimi tarafından 31 Mart 2022 tarihinde onaylanmıştır ve düzenlenecek 
Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. Mevzuat çerçevesinde Birlik’in yetkili kurullarının ve 
düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

Uygulanan Muhasebe Standartları 

Birlik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (“KGK”)  tarafından belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, finansal 
raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve 
karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek 
zorundadır. 

Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından Nisan 2019 tarihinde yayınlanan 
“Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır. 

Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından 
yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standardları’na göre Birlik’in durumunu layıkıyla arz 
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 

Birlik’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.  

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Birlik’in finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. 

Netleştirme / mahsup 

İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda 
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen 
kalemler itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması 
sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü 
düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak 
değerlendirilmez. Birlik’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, 
işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir. 
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2.       FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler 

Yayımlanmış ancak  yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte Birlik tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir. 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden 
İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) , vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde 
dolan kira ödemelerinde düşüşe neden olan imtiyazları da kapsayacak şekilde kolaylaştırıcı hükmün 
uygulanma kapsamına girilmesini 12 ay uzatmıştır. Bu hususta yapılan ilk değişiklik, kiracıların 
indirimler veya belirli süre kira ödenmemesi gibi Covid-19 ile ilgili kendilerine sağlanan kira 
imtiyazlarını muhasebeleştirmelerini kolaylaştırmak ve yatırımcılara kira sözleşmeleri hakkında faydalı 
bilgiler sağlamaya devam etmek üzere UMSK tarafından Mayıs 2020'de yayımlanmıştır. İlgili 
değişiklikler KGK tarafından da TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
Kiracıların, bu değişikliliğin yayımlandığı tarih olan 31 Mart 2021 itibarıyla finansal tablolar 
yayımlanmak üzere henüz için onaylanmamış olması durumunda da erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Diğer bir ifadeyle değişikliğin yayımlandığı tarihten önceki hesap dönemlerine ilişkin 
finansal tablolar henüz yayımlanmamışsa, bu değişikliğin ilgili finansal tablolar için uygulanması 
mümkündür. 2021 değişiklikleri, değişikliğin ilk kez uygulanması sonucunda oluşan birikimli etki, 
değişikliğin ilk kez uygulandığı yıllık hesap döneminin başındaki geçmiş yıllar karlarının açılış 
bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır. 

Kolaylaştırıcı uygulamanın ilk versiyonu isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup, halihazırda isteğe bağlı 
olarak uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 değişikliklerinin uygulaması isteğe bağlı 
değildir. Bunun nedeni, 2020 değişikliklerinin getirdiği kolaylaştırıcı hükmü uygulamayı seçen bir 
kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer özelliklere ve benzer koşullara sahip uygun sözleşmelere tutarlı 
bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerekliliğidir. 

Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 değişiklikleri uyarınca ilk kolaylaştırıcı uygulama için uygun 
olmamakla birlikte yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki 
kiralamada yapılan değişiklikle ilgili muhasebeleştirme işlemlerini tersine çevirmesi gerekeceği 
anlamına gelmektedir. 

TFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

Mayıs 2020’de UMSK, UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik 
yayımlamıştır Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018’de yayımlanan en son sürüme yapılan 
referanslar ile değiştirilmiştir. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TFRS 3 
değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden itibaren 
uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

Yayımlanmış ancak  yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı) 

Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik) 

Mayıs 2020’de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi Duran 
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme” değişikliğini yayımlamıştır. KGK tarafından da bu 
değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı ve 
tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle birlikte, artık varlığı kullanım amacına uygun 
hale getirirken üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin 
maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili 
maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 

Bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden itibaren 
uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler geriye 
dönük olarak; ancak sadece değişikliklerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda sunulan en erken 
dönemin başında veya sonrasında, yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gereken 
yer ve duruma getirilen maddi duran varlık kalemlerine uygulanır. Değişikliklerin ilk kez 
uygulanmasının birikimli etkisi, sunulan en erken dönemin başındaki dağıtılmamış kârların ya da uygun 
olan başka bir özkaynak bileşeninin açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır. 
Karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez. 

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

16 Şubat 2019’da, KGK tarafından TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta 
sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin 
sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını 
kolaylaştıracaktır. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini almıştır. TFRS 4, 
şirketlerin sigorta sözleşmelerinin yerel muhasebe standartlarını kullanarak muhasebeleştirmelerine izin 
verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir. 

TFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve hem yatırımcılar hem 
de sigorta şirketleri açısından TFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni 
standarda göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak 
muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına 
daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. TFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında 
başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 

TFRS 17’nin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması 
beklenmemektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

Yayımlanmış ancak  yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı) 

TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması—Karşılaştırmalı Bilgiler (TFRS 17’ye İlişkin 
Değişiklikler) 

Aralık 2021’de UMSK, UFRS 17 ile UFRS 9’un İlk Uygulaması —Karşılaştırmalı Bilgiler (UFRS 
17’ye İlişkin Değişiklikler)’i yayımlamıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 17’ye İlişkin 
Değişiklikler olarak 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklik, TFRS 17’nin ilk uygulamasında finansal tablolarda sunulan finansal varlıklara yönelik 
karşılaştırmalı bilgiler bakımından geçiş hükümlerine ilişkindir. Değişiklik, işletmelerin finansal 
varlıklar ile sigorta sözleşme yükümlülükleri arasında geçici muhasebe uyumsuzluklarını gidermeyi ve 
dolayısıyla karşılaştırmalı bilgilerin finansal tablo kullanıcıları açısından faydasını arttırmaktadır. TFRS 
17’ye İlişkin Değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri 
için geçerlidir.  

TFRS 17’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir. 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi 
amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin 
değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - 
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara 
açıklık getirmiştir. 

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama dönemi 
sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve 
amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin 
hükümlerin açıklanması. 

Bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden itibaren 
geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin 
verilmektedir. Son olarak,UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan değişiklikle UMS 
1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiş olup, söz 
konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 1’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
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Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi – U 

TMS 12 Gelir Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021’de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık 
ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da 
TMS 12’e İlişkin Değişiklikler  olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve 
hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi 
nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları netleştirilen 
işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir kiralamanın ilk defa finansal 
tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi 
varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir. 

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının, 
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi 
gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer özkaynak 
bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir şirket daha önce net yaklaşım 
kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri üzerinden ertelenmiş vergi 
muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı 
sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, 
erken uygulamaya izin verilmektedir. 

TMS 12’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe tahminleri 
için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden olan parasal 
tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 8’e 
İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir 
muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki 
ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

Yayımlanmış ancak  yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı) 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8’e ilişkin Değişiklikler) (devamı) 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi ) – örneğin, TFRS 9 Finansal Araçlar 
uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekniği ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu 
Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık belirlemek için 
beklenen nakit çıkışları. 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki 
değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı 
şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirketin bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık 
raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve muhasebe 
politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 

TMS 8’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin açıklamaların  
faydalı olacak şekilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu’nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma'da 
güncelleme yayımlamıştır.  Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları KGK tarafından da TMS 1’e 
İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 1’deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak muhasebe 
politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe politikalarının 
önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nda değişikliklerin uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları 
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
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Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de Yıllık 
İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin 
uygulanmasının, Birlik’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

TFRS 1- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması 
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan daha 
sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafındaki muafiyetten 
yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim  farklarını, ana 
ortaklığın TFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına dahil 
edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişiklikle birlikte, bağlı ortaklıklar için bu isteğe bağlı 
bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi ve ii) benzer eş anlı muhasebe 
kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak TFRS’lere geçişi kolaylaştıracaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

Bu değişiklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin' 
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için  ödenen ücretler düşülerek net tutar 
üzerinden belirlenmesinde -, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar 
arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa 
kavuşturmaktadır.  

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Bu değişiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerin dikkate 
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41'deki gerçeğe uygun değer ölçüm 
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü’nde gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 
dikkate alınması öngörülen işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu değişiklik, uygun olan 
durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik  esneklik sağlamaktadır. 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için  yürürlüğe girmiş olan değişiklikler 
ise şu şekildedir: 

1)Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme Ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ve 
TFRS 16 Kiralamalar’da Yapılan Değişiklikler) 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(a) Nakit ve nakit benzerleri  

Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduattan ve faiz geliri tahakkukundan 
oluşmaktadır. 

(b) Ticari alacaklar ve şüpheli alacak karşılıkları 

Tahsil kabiliyeti şüpheli duruma düşen ve alacağın değersiz hale gelip gelmediği kesin olarak belli 
olmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın 
kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari 
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının 
tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer 
faaliyet gelirlerine kaydedilir. 

(c) Çalışanlara sağlanan faydalar 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Standardı (“TMS 19”) uyarınca 
söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.  

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Birlik’in çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan 
gelecekteki olası yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar”), Birlik’nin yükümlülüklerinin tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal 
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür.  

İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Birlik’ye kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının 
tahmini oranı da dikkate alınır. Çalışanların isteğe bağlı ayrılma oranlarının, geçmiş hizmet süresine tabi 
olacağı varsayılır ve geçmiş tecrübenin analizi yapılarak toplam kıdem tazminatı yükümlülüğünü 
hesaplamak için varsayılan, gelecekte beklenen isteğe bağlı ayrılma beklentisi hesaplamaya yansıtılır. 
Buna göre yapılan aktüeryal hesaplamalarda çalışanların kendi isteğiyle ayrılma olasılığı, geçmiş hizmet 
süresi arttıkça azalan oranlarda olacak şekilde hesaplamaya dahil edilir. 

(d) Faiz gelirleri/giderleri 

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda finansman gelir/gider hesabında tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilmektedir.  

(e) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Birlik, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi mükellefi değildir. Bununla birlikte, Birlik’in yaptığı 
sözleşmelere ilişkin olarak damga vergisi ile sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV mükellefiyeti 
bulunmaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 (f) Kur değişiminin etkileri 

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para 
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış 
kurundan Türk lirasına çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda 
ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilecektir. 

(g) Ticari borçlar 

Ticari borçlar, gerçekleşmiş mal ve hizmet alımları ile ilgili faturalanmış ya da faturalanmamış tutarları 
ihtiva etmekte olup, vadeleri 3 aydan kısa olan borçlardan oluşmaktadır. 

(h)      Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilir. 

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman 
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman 
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve 
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu 
oluşan kazanç veya  kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

(ı)        Kiralama İşlemleri 

Birlik, kolaylaştırılmış geriye dönük yaklaşımı kullanarak TFRS 16’yı uygulamış ve bu nedenle 
karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemiştir. Dolayısıyla; TMS 17 ve TFRS Yorum 4’e göre 
sunulmaya devam etmiştir. TMS 17 ve TFRS Yorum 4 kapsamındaki muhasebe politikalarının detayları 
ise ayrı ayrı açıklanmıştır. 

1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olan muhasebe politikaları: 

Birlik, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da kiralama 
işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın 
kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, bir kiralama 
sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir. Bir sözleşmenin tanımlanmış bir varlığın kullanımını 
kontrol etme hakkını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için Birlik, TFRS 16’daki kiralama 
tanımını kullanmaktadır. 

Bu politika 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında yapılmış olan sözleşmelere uygulanır. 

(i) Kiracı olarak 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya kiralama bileşeni içeren sözleşmede değişiklik yapıldığı tarihte, 
Birlik, kiralama bileşeninin nispi tek başına fiyatını ve kiralama niteliği taşımayan bileşenlerin toplam 
tek başına fiyatını esas alarak her bir kiralama bileşenine dağıtmaktadır. 

Birlik, kiralama niteliği taşımayan bileşenleri kiralama bileşenlerinden ayırmamayı, bunun yerine her 
bir kiralama bileşenini ve onunla ilişkili kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama bileşeni 
olarak muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(ı)       Kiralama İşlemleri (Devamı) 

(i) Kiracı olarak (Devamı) 

Birlik, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlığı ve kira 
yükümlülüğü yansıtmıştır. Kullanım hakkı varlığının maliyeti yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama 
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ile tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve varlığın 
sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak varlığın kiralamanın 
hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili olarak ileride 
katlanılması öngörülen tahmini maliyetlerden oluşmaktadır. 

Kiralama işleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi veya 
kullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi 
durumunda, kullanım hakkı varlığı kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı 
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutulur. Diğer durumlarda kullanım hakkı varlığı, kiralamanın 
fiilen başladığı tarihten başlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü veya kiralama süresinden kısa 
olanına göre amortismana tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı varlığının değeri periyodik olarak 
varsa değer düşüklüğü zararları da düşülmek suretiyle azaltılır ve kiralama yükümlülüğünün yeniden 
ölçümü doğrultusunda düzeltilir. 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla 
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla belirlenememesi 
durumunda, Birlik’in alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır. 

Birlik, alternatif borçlanma faiz oranını, çeşitli dış finansman kaynaklarından kullanacağı borçlar için 
ödeyeceği faiz oranlarını dikkate alarak belirlemektedir ve kira şartlarını ve kiralanan varlığın türünü 
yansıtacak şekilde bazı düzeltmeler yapmaktadır. 

Kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

– Sabit ödemeler (özü itibarıyla sabit ödemeler dâhil); 

– İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks 
veya orana bağlı değişken kira ödemeleri; 

– Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar; 

– Satın alma opsiyonunun kullanılacağından makul ölçüde emin olunması durumunda bu opsiyonun 
kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Birlik’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon 
kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri 

Kira yükümlülüğü, kira ödemelerinin bir iskonto oranı ile indirgenmesiyle ölçülür. Gelecekteki kira 
ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik 
sonucunda bu ödemelerde bir değişiklik olması ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi 
beklenen tutarlarda bir değişiklik olması durumlarında Birlik yenileme, sonlandırma ve satın alma 
opsiyonlarını değerlendirir. 

Kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesi durumunda, yeni bulunan borç tutarına göre kullanım hakkı 
varlığında bir düzeltme olarak finansal tablolara yansıtılır. Ancak, kullanım hakkı varlığının defter 
değerinin sıfıra inmiş olması ve kira yükümlülüğünün ölçümünde daha fazla azalmanın mevcut olması 
durumunda, kalan yeniden ölçüm tutarı kâr veya zarara yansıtılır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(ı)       Kiralama İşlemleri (Devamı) 

(i) Kiracı olarak (Devamı) 

Birlik, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamayan kullanım hakkı varlıklarını maddi duran 
varlıklar içerisinde ve kira yükümlülüklerini “Kısa Vadeli Borçlanmalar” içerisinde olacak şekilde 
finansal durum tablosunda sunmaktadır. 

(i) Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı 
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Birlik, bilanço tarihinden sonraki düzeltme 
gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun 
şekilde düzeltir. 

(j) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların 
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için Birlik’den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu 
yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla Birlik’nin karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.  

(k) İlişkili taraflar 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Birlik ile ilişkili sayılır: 
Söz konusu kişinin,  

(i) İşletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, 
(ii) İşletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
(iii) İşletme veya İşletme’nin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda.  

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Birlik ile ilişkili sayılır:  

(i) İşletme ve İşletme’nin aynı grubun üyesi olması halinde, 
(ii) İşletme’nin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde, 
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde, 
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde, 
(v) İşletme’nin, İşletme’nin ya da İşletme ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin 

olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde (İşletme’nin 
kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de İşletme ile 
ilişkilidir),  

(vi) İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde, 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması halinde. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(l) Hasılat 

Masraf iştirak payı, giriş ücreti ve yıllık aidat 

Giriş ücreti gelirleri Birlik bütçesine tahsis edilmek üzere şirketlerin bir defa için verecekleri ve tutarı 
Birlik Genel Kurulu tarafından saptanacak ücretlerden oluşmaktadır. Masraf iştirak payları ise, 
yapılacak bütçeler sonrası ortaya çıkan, tutarı Genel Kurul tarafından belirlenen Birlik masraflarına 
katılım ücretlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, yıllık aidat tutarı da Genel Kurul tarafından belirlenir. 

Gelirler, hizmetin verilmesi, hizmet ile ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir 
tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Birlik’e akmasının 
muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk 
esasına göre kayıtlara alınır.  

Birlik’in statüsü uyarınca giriş ücretleri üyelik işlemleri sırasında tahsil edilerek, aidat ve masraf iştirak 
payları ise Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte tahsil edilerek, ilgili oldukları dönemde gelir 
tablosuna yansıtılır. 

(m)     Nakit Akış Tablosu 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit 
para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen 
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip 
diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

(n)      Finansal Araçlar 

TFRS 9, “Finansal Araçlar” standardı, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin 
muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

Finansal varlıkların ve Finansal Yükümlülüklerin Sınıflandırması ve Ölçümü 

TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39’daki mevcut hükümleri 
büyük oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile 
satılmaya hazır finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıştır. 

TFRS 9’a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; itfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – 
borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen  – özkaynak araçları veya GUD 
farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların 
sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal 
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. 

Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 

• Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 
kapsamında elde tutulması ve 

• Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(n)      Finansal Araçlar (Devamı) 

• Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların 
satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 

• Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara 
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması 
konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında 
yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev 
finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, 
finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde 
finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya 
önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer 
değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 

Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir. 

GUD farkı kar/zarara yansıtılarak 
ölçülen finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
ölçülür. Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla 
ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden 
ölçülen finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa 
edilmiş maliyetinden ölçülür. 
İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar 
azaltılır.  
Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar 
veya zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu dışı 
bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülen borçlanma 
araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para 
kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
Diğer kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 
Finansal varlıklar finansal durum tablosu dışı bırakıldığında daha 
önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç veya kayıplar kar 
veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan özkaynak araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması 
niteliğinde olmadıkça kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve 
kar veya zararda yeniden sınıflandırılmazlar. 



TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

21 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(n)      Finansal Araçlar (Devamı) 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (“BKZ”) modeli TMS 39'daki 
“Gerçekleşmiş Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülen borçlanma araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için 
uygulanmamaktadır.  

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, nakit ve nakit benzerleri ve özel 
sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. 

TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür: 

• 12 aylık BKZ’ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi 
muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır ve  

• Ömür boyu BKZ’ler: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm 
temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlardır. 

• Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve 

• Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal aracın 
beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka bakiyeleri. 

Birlik, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında 12 aylık 
BKZ’leri seçmiştir. 

Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup 
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ’lerinin tahmin edilmesinde, Birlik beklenen erken ödemelerin 
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya 
katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Birlik’in geçmiş 
kredi zararı tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. 

Birlik, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde 
arttığını varsaymaktadır. 

Birlik, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır: 

Finansal aracın vadesinin 90 gün geçmiş olması. 

BKZ’lerinin ölçüleceği azami süre, Birlik’in kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir. 

BKZ’lerin Ölçümü 

BKZ’ler finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış 
bir tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi 
zararlarıdır (örneğin, sözleşmeye istinaden Birlik’e yapılan nakit girişleri ile Birlik’in hak etmeyi 
beklediği nakit akışları arasındaki farktır). 

Nakit açığı, Statüye veya sözleşmeye göre Birlik’e yapılması gereken nakit akışları ile Birlik’in almayı 
beklediği nakit akışları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve zamanlaması 
dikkate alındığından, Birlik’in ödemenin tamamını, Statüde veya sözleşmede belirlenen vadeden geç 
almayı beklemesi durumunda dahi bir kredi zararı oluşur. 

BKZ’ler finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(n)      Finansal Araçlar (Devamı) 

Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar  

Her raporlama dönemi sonunda, Birlik itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD 
farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını 
değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir 
veya birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. 

C. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan 
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve 
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin  
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 
Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda tahminlerden ayrı 
olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal 
tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve 
yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:  

Kıdem tazminatı karşılığı: Birlik, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra 
emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen 
personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birlik, finansal tablolarda yer alan 
bu fayda planına ilişkin yükümlülüğü hesaplarken, kullanılacak iskonto oranı, personel değişim oranı 
personel ücretlerinde meydana gelecek değişiklikler gibi faktörlere ilişkin tahmin ve varsayımlarda 
bulunur. 
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
Bankalar   
   - Vadesiz mevduatlar 10,145 6,458 
   - Vadeli mevduatlar (*) 4,047,251 3,297,216 
Beklenen zarar karşılıkları (-) (4,632) - 
Toplam 4,052,764 3,303,674 

 (*)  31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan vadeli mevduatın faiz oranı aralığı %12.50 - %14.60’tır 
(31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bankada bulunan vadeli TL, overnight mevduatın faiz oranı %15’tir.).  

Nakit akımı tablosuna baz olan hazır değerler aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
  
Nakit ve nakit benzerleri 4,052,764 3,303,674 
Faiz tahakkukları (85,014) - 
Beklenen kredi zararları 4,632 - 
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 3,972,832 3,303,674 

4. TİCARİ ALACAKLAR 

2021 ve 2020 yıllarına ait ticari alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  
  

Alıcılar (*) 1,898,867 23,796 
Şüpheli ticari alacaklar  - - 
Şüpheli alacaklar karşılığı - - 
Toplam 1,898,867 23,796 

(*) Ocak 2022 döneminde tahsil edilecek olan aidat ve masraf iştirak paylarından oluşmaktadır. 
 
5.      CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR 
  

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  
  

Peşin ödenmiş vergiler 30,030 2,480 
Toplam 30,030 2,480 
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6.        MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

Maliyet 1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2021 
     

Demirbaşlar - 82,441 -- 82,441 
Kullanım hakkı varlıkları (*) - 191,171 -- 191,171 
  - 273,612 -- 273,612 

     
Birikmiş Amortisman 1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2021 

     
Demirbaşlar - (12,341) -- (12,341) 
Kullanım hakkı varlıkları (*) - (143,378) -- (143,378) 
  - (155,719) -- (155,719) 

     
Net Defter Değeri -    117,893 

 (*) Birlik faaliyet kiralaması kapsamında gerçekleştirmiş olduğu gayrimenkul kirasını TFRS 16 
“Kullanım Hakkı Varlıkları” kapsamında muhasebeleştirilmiştir. 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlık bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Birlik’in maddi duran varlıkları üzerinde rehin bulunmamaktadır. 

7. DİĞER DURAN VARLIKLAR 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Gelecek yıllara ait giderler (*) 51,170 - 
Toplam 51,170 - 

(*) Sigorta poliçeleri ve araç kiralama masraflarından oluşmaktadır. 

8. TİCARİ BORÇLAR 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Satıcılar (*) 11,904 1,817 
Toplam 11,904 1,817 

 (*)  Satıcılara borçlar mali müşavirlik, kurumsal iletişim vs giderlerle ilgili satıcılara olan borç bakiyelerinden 
oluşmaktadır.  

9.        KISA VADELİ BORÇLANMALAR 
 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 50,866 - 
Diğer mali borçlar 1,971 - 
Toplam 52,837  - 
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9.        KISA VADELİ BORÇLANMALAR (Devamı) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, kiralama işlemlerinden borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2021 

 

Gelecekte yapılacak 
minimum finansal 

kiralama ödemeleri Faiz 
Minimum finansal kiralama  

ödemelerinin defter değeri 
1 yıldan az 51,600 (734) 50,866 

 51,600 (734) 50,866 

10.        ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN BORÇLAR 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 35,981 4,500 
Ödenecek gelir vergisi 24,544 2,624 
Ödenecek damga vergisi 828 - 
Toplam  61,353  7,124 

11.   ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üyelerden toplanmış olan giriş ücretleri, iştirak payı ve yıllık aidatlar gelir 
olarak kaydedilmiş olup, kalan 1,898,867 TL tutarındaki ücretler ertelenmiş gelir olarak 
muhasebeleştirilmiştir. 

12.   DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Ödenecek KDV 29,507 - 
Ödenecek stopaj 21,373 - 
Diğer çeşitli borçlar - 251 
Toplam 50,880 251 

 
13.   HASILAT 

31 Aralık 2021ve 2020 tarihlerinde sona eren döneme ait gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

  1 Ocak 2021 -  
31 Aralık 2021 

28 Haziran -  
31 Aralık 2020 

    
Masraf iştirak payı geliri 1,520,752 - 
Birlik aidat geliri 762,500 - 
Birlik giriş ücreti 517,115 3,331,489 
   
Toplam 2,800,367 3,331,489 
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14.   GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
  1 Ocak 2021 -  

31 Aralık 2021 
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
   
  Personel giderleri 1,065,346 21,560 
Denetim ve danışmanlık giderleri 668,970 6,376 
Vergi, resim ve harçlar 212,682 70 
Amortisman giderleri 155,719 - 
Bilgi işlem giderleri 113,765 52,919 
Genel ofis giderleri 41,372 119 
Kira giderleri 40,155 - 
Diğer giderler 254,133 3,339 
Toplam 2,552,142 84,383 

 
15.  ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER / GİDERLER  

  
1 Ocak 2021 -  

31 Aralık 2021 
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler   
5510 sayılı teşvik indirimi 31,242 280 
Diğer 6,100 - 
Toplam 37,342 280 

 

  
1 Ocak 2021 -  

31 Aralık 2021 
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler   
Bağış ve yardımlar 85,400 - 
Diğer 39,445 - 
Toplam 124,845 - 

16.  FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ  

  
1 Ocak 2021 -  

31 Aralık 2021 
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
Finansman gelirleri   
Faiz gelirleri 636,001 49,597 
Toplam 636,001 49,597 

 

  
1 Ocak 2021 -  

31 Aralık 2021 
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
Finansman giderleri    
Faiz giderleri 15,222 21 
Toplam 15,222 21 

17.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler 
bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait ilişkili taraflarla yapılan işlemler 
bulunmamaktadır. 
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18. ÖZKAYNAKLAR 

Yasal yedekler 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Birlik’in yasal yedekleri 1,097,363 TL tutarındadır (31 Aralık 2020: 
Bulunmamaktadır). 

 Geçmiş yıl karları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Birlik’in geçmiş yıl karları 2,199,599 TL tutarındadır (31 Aralık 2020: 
Bulunmamaktadır). 

Net dönem karı 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Birlik’in net dönem karı 781,501 TL tutarındadır (31 Aralık 2020: 
3,296,962 TL). 

19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  

Risk yönetimi amaçları ve prensipleri 

Birlik, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Birlik’in risk yönetim programı, 
mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Birlik’in mali performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 

Kredi riski 

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Birlik yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak 
ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Birlik’in tahsilat riski, esas olarak üyelerinden olan 
alacaklarından doğabilmektedir. 
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Likidite riski 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi 
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade 
eder. 
Birlik’in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları 
aşağıdaki gibidir: 
31 Aralık 2021 

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter 
Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(=I+II+III) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12 ay 
arası (II) 

1-5 yıl 
arası (III) 

Türev olmayan finansal yükümlülükler            
Ticari borçlar 11,904 11,904 11,904 - - 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan 
yükümlülükler 50,866 51,600 51,600 - - 
Toplam  62,770 63,504 63,504 - - 
 
 
31 Aralık 2020      

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter 
Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(=I+II+III) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12 ay 
arası (II) 

1-5 yıl 
arası (III) 

Türev olmayan finansal yükümlülükler      
      
Ticari borçlar 1,817 1,817 1,817 - - 
Toplam  1,817 1,817 1,817 - - 

Faiz oranı riski 
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Birlik’in 
faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı 
tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. Birlik’in faize duyarlı yükümlülükleri 
bulunmamaktadır. Birlik sahip olduğu nakit değerleri banka mevduatı olarak değerlendirmektedir. Banka 
mevduatının overnight olması nedeniyle Birlik önemli seviyede bir faiz riski taşımamaktadır. 
31 Aralık 2021 2020 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
Finansal araçlar   
Finansal varlıklar   
- Bankalardaki vadeli mevduat 4,047,251 3,297,216 
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 50,866 - 
Toplam 4,098,117 3,297,216 
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Faiz oranı riski (Devamı) 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan faiz oranı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 
   
Finansal varlıklar   
- Bankalardaki vadeli mevduat %12,50-%14,60 %15 
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler %18.46 - 

Yabancı para riski 
Birlik, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Birlik, kur riskini azaltabilmek için döviz 
pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla dövizli bakiyesi bulunmadığından dolayı yabancı para riski 
bulunmamaktadır. 
20.     BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 

21. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

Bulunmamaktadır. 
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