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  Cari dönem 
 
  

Bağımsız 
denetimden geçmiş 

 Notlar 31 Aralık 2020 

   
Varlıklar   
   
Dönen varlıklar   
   
Nakit ve nakit benzerleri 3 3,303,674 
Ticari alacaklar 4 23,796 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5 2,480 
Toplam dönen varlıklar  3,329,950 

   
Toplam duran varlıklar  - 
   
Toplam varlıklar  3,329,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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  Cari dönem 

 
 

Bağımsız  
denetimden geçmiş 

 Notlar 31 Aralık 2020  
  

Yükümlülükler ve Özkaynaklar    
  

Kısa vadeli yükümlülükler   
   
Ticari borçlar 6 1,817 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 7 7,124 
Ertelenmiş gelirler 8 23,796 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  251 
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  32,988  

  
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  - 
   
Toplam yükümlülükler  32,988  

  
Özkaynaklar   
Net dönem karı  3,296,962 
Toplam özkaynaklar 3,296,962 
   
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar  3,329,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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  Cari dönem 
 

 
Bağımsız 

denetimden geçmiş 
 
Kar veya zarar kısmı  

 28 Haziran- 
Notlar 31 Aralık 2020  

  
   
Hasılat 9 3,331,489 
Brüt kar  3,331,489  

  
Genel yönetim giderleri 10 (84,383) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  280 
Faaliyet karı  3,247,386  

  
Finansman gelirleri 11 49,597 
Finansman giderleri (-) 11 (21) 
Net dönem karı  3,296,962  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Net dönem karı Özkaynaklar toplamı 
28 Haziran 2020 itibarıyla bakiyeler - - 
   
Net dönem karı 3,296,962 3,296,962 
   
Toplam kapsamlı gider 3,296,962 3,296,962 
   
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye 3,296,962 3,296,962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Cari dönem 

 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

 28 Haziran - 
Notlar 31 Aralık 2020 

  
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları   
   
Net dönem karı/zararı  3,296,962 
   
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri 
mutabakatı için gerekli düzeltmeler:   
   
Ertelenmiş gelirler 8 23,796 
Faiz geliri 11 (49,597) 
Faiz gideri 11 21 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı  3,271,182 
Ticari alacaklardaki değişim 4 (23,796) 
Ödenen vergi 5 (2,480) 
Ticari borçlardaki değişim 6 1,817 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki değişim 7 7,124 
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim  251 
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  3,254,098 

 
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları  
Alınan faizler 11 49,597 
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit  49,597 
   
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları   
Ödenen faiz 11 (21) 
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (21) 

   
Nakit hareketlerindeki net değişim  3,303,674 
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler  - 
   
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler 3 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), 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 1’dir. 

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 olmayanlar 
işletmeler de isteğe bağlı olarak finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayabilirler. Bu 
kapsamda, Birlik yönetimi 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarının TFRS’lere uygun olarak 
hazırlanmasını tercih etmiştir. 

Finansal tabloların onaylanması: 

Finansal tablolar Birlik Yönetimi tarafından 30 Mart 2021 tarihinde onaylanmış, düzenlenecek ilk 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 

Birlik’in 28 Haziran 2020 tarihinde kurulmuş olması nedeniyle, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ve aynı 
tarihte sona eren yıla ait finansal tablolar karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 

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 2020 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 Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir. 

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

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (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. 

Birlik’in 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. 

Birlik, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

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

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yapılan Değişiklikler) 

UMSK tarafından, Ağustos 2020'de, 2019'da yayımlananları tamamlayan ve gösterge faiz oranı 
reformunun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerine odaklanan değişiklikler, örneğin, bir 
finansal varlığa ilişkin faizi hesaplamak için kullanılan bir faiz oranı ölçütü: alternatif bir kıyaslama 
oranı ile değiştirilmesi, KGK tarafından da 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır; .  

2. Aşama değişiklikleri, Gösterge Faiz Oranı Reformu - 2. Aşama, sözleşmeye bağlı nakit akışlarındaki 
değişikliklerin etkileri veya bir faiz oranı ölçütünün değiştirilmesinden kaynaklanan riskten korunma 
ilişkileri dahil olmak üzere, bir faiz oranı karşılaştırması reformu sırasında finansal raporlamayı 
etkileyebilecek konuları ele almaktadır. alternatif bir kıyaslama oranı ile (değiştirme sorunları). UMSK, 
2019 yılında projenin 1. Aşamasında ilk değişikliklerini yayımlamış ve ardından KGK tarafından da bu 
değişiklikler yayımlanmıştır. 

2. Aşama değişikliklerinin amacı, şirketlere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: 

• gösterge faiz oranı reformu nedeniyle sözleşmeye bağlı nakit akışlarında veya riskten korunma 
ilişkilerinde değişiklik yapıldığında TFRS Standartlarının uygulanması; ve 

• finansal tablo kullanıcılarına faydalı bilgiler sağlamak. 

Projesinin 2. Aşamasında UMSK, UFRS 9 Finansal Araçlar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ve 
UFRS 16 Kiralamalar'daki hükümleri aşağıdakilerle ilgili olarak değiştirmiş ve KGK tarafından da bu 
değişiklikler yayımlanmıştır. 

• finansal varlıkların, finansal yükümlülüklerin ve kira yükümlülüklerinin sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler; 

•riskten korunma muhasebesi; ve 

• açıklamalar. 

2. Aşama değişiklikleri, yalnızca gösterge faiz oranı reformunun finansal araçlar ve riskten korunma 
ilişkilerinde gerektirdiği değişiklikler için geçerlidir. 

Birlik’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden 
itibaren uygulanacak olmakla birlikte, erken uygulamasına da izin verilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

31 Aralık 2020 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. Değişiklikle birlikte, 
artık bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin 
satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin 
verilmemektedir. Bunun yerine,  şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin satış 
maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir. Ardından KGK tarafından da bu 
değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmız 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı ve 
tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle bilikte, 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. 

Birlik’in 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 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

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

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi 

TFRS’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, Fon’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

TFRS 1- Uluslararası 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. 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için  yürürlüğe girmiş olan değişiklikler 
ise şu şekildedir: 

1-) Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü) 

2-) TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı 

TFRS 3’deki değişikliğin uygulanmasının, Fon’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 

3-) TMS 1 ve TMS 8'deki Değişiklikler - Önemli Tanımı 

TMS 1 ve TMS 8’deki değişikliğin uygulanmasının, Fon’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 

4-) Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yapılan Değişiklikler) 

Bu değişikliğin uygulanmasının, Fon’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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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) Finansal Araçlar 

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’nin 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) 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. 

(ı) 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 2020 tarihi 
itibarıyla Birlik’nin karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.  

(i) İlişkili taraflar 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda İşletme 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.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

(i) İlişkili taraflar (Devamı) 

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme İşletme 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. 

(j) Hasılat 

Masraf iştirak payı, giriş aidatı ve yıllık aidat 

Giriş aidatı 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.  

Giriş aidatları üyelik işlemi tamamlandığında, masraf iştirak payları ise ilgili olduğu hizmet dönemini 
takiben hizmetin ifası ile gelir tablosuna yansıtılır. 

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 2020 
Bankalar  
   - Vadesiz mevduatlar 6,458 
   - Vadeli mevduatlar (*) 3,297,216 
Toplam 3,303,674 

(*)  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 2020  
 

Hazır değerler 3,303,674 
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 3,303,674 

4. TİCARİ ALACAKLAR 

2020 yılına ait ticari alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020  
 

Alıcılar 23,796 
Şüpheli ticari alacaklar  - 
Şüpheli alacaklar karşılığı - 
Toplam 23,796 

 
5.      CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR 
  

31 Aralık 2020  
 

Peşin ödenmiş vergiler 2,480 
Toplam 2,480 

 

6. TİCARİ BORÇLAR 

 31 Aralık 2020 
  
Satıcılar (*) 1,817 
Toplam 1,817 

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

7.        ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN BORÇLAR 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2020 
  
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4,500 
Ödenecek gelir vergisi 2,624 
Toplam  7,124 
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8. ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üyelerden toplanmış olan giriş ücretleri gelir olarak kaydedilmiş olup, 
kalan 23,796 TL tutarındaki giriş ücreti ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmiştir. 

9. HASILAT 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren döneme ait gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

  28 Haziran -  
31 Aralık 2020 

   
Birlik giriş ücreti 3,331,489 
Toplam 3,331,489 

10. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

  28 Haziran -  
31 Aralık 2020 

   
Bilgi işlem giderleri 52,919 
Personel giderleri 21,560 
Danışmanlık gideri 6,376 
Genel ofis giderleri 119 
Diğer giderler 3,409 
Toplam 84,383 

 

11. FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ  

  
28 Haziran -  

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

 

  
28 Haziran -  

31 Aralık 2020 
Finansman giderleri   
  
Faiz giderleri 21 
Toplam 21 

12. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmamaktadır. 
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13. 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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13. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
 

31 Aralık 2020 itibarıyla 
Diğer Ticari Bankalardaki  Finansal 

Alacaklar Alacaklar Mevduat Yatırımlar 
     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) - 23,796 3,303,674 - 
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (2) - - - - 
A, Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne      
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri - 23,796 3,303,674 - 
B, Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 
sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - 
C, Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - - - - 
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
D, Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - 
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - - 
-Değer düşüklüğü (-) - - - - 
-Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 
-Değer düşüklüğü (-) - - - - 
-Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 
E, Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - 
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13. 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 2020 tarihi itibarıyla, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki 
gibidir: 

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 2020 tarihi itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranı aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Aralık 2020 
  
Finansal araçlar  
Finansal varlıklar  
- Bankalardaki vadeli mevduat 3,297,216 
Toplam 3,297,216 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal araçlara uygulanan faiz oranı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2020 
  
Finansal varlıklar  
- Bankalar - vadeli mevduat %15 
  

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 2020 tarihi itibarıyla dövizli bakiyesi bulunmadığından dolayı yabancı para riski 
bulunmamaktadır. 
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14. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 

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

Bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 


