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TÖDEB 2020 FAALİYET RAPORU

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,
Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve
elektronik para kuruluşlarının üye olacağı, tüzel kişiliği
haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

TÖDEB 2020 FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

KURUMSAL PROFİL
VİZYON
MİSYON
TÖDEB’İN KURUMSAL YAPILANMASI
SEKTÖRLER VE ÜYE KURULUŞLAR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU
GENEL SEKRETER’İN SUNUŞU
2020 YILINDA DIŞ ORTAM VE SEKTÖREL GÖRÜNÜM
TÖDEB’İN 2020 YILI FAALİYETLERİ
BASIN YANSIMALARI
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
İLETİŞİM
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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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KURUMSAL PROFİL

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ (TÖDEB), TÜRKİYE’DE FAALİYET
GÖSTEREN ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARINI AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAYAN,
TÜZEL KİŞİLİĞİ HAİZ, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE BİR MESLEK KURULUŞUDUR.

Büyüme ve derinleşme için teknoloji ve güven odaklı birliktelik
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.
TÖDEB’in Statüsü, 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmış ve Birlik resmen kurulmuş; 17 Eylül 2020 tarihinde
1. Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Ödeme ve elektronik para
kuruluşları arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirerek, sektörün
büyümesine ve derinleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan
TÖDEB, 25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’daki genel merkezinde
faaliyetlerine başlamıştır.

Çarpan etkisi ile geleceğe doğru
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.
2020 yıl sonu itibarıyla TÖDEB’in üye sayısı 53’tür.
2020 yılsonunda 20 elektronik para, 33 ödeme kuruluşu
bulunmaktadır.
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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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TÖDEB’İN KURUMSAL YAPILANMASI

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

Burhan Eliaçık, Başkan (Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Ufuk Bilgetekin, Başkan Vekili (Vizyon Tahsilat Sistemleri ve
Ödeme Hizmetleri A.Ş.)
Barbaros Özbugutu, Üye (İyzi Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.)
Onur Güven, Üye (Turkcell Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş.)
Tuğrul Taşgetiren, Üye (TT Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş.)
Fevzi Güngör, Üye (Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Yücel Karadeniz, Üye (BELBİM Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş.)
Kutay Yalınkılınç, Üye (Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para A.Ş.)
Işık Uman, Üye (Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Ali Cemil Taner, Üye (BPN Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş.)
Ayşe Gül Güvenç, Üye (Elekse Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Tarık Tombul, Üye (PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş.)
İlker Diker, Üye (Papara Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş.)

Sitare Sezgin, Üye (Aköde Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş.)
Erdal Özcan, Üye (Ozan Elektronik Para A.Ş.)
Ünal Pala, Üye (Paladyum Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş.)
DİSİPLİN KOMİTESİ
Derya Fidan, Üye (Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Selim Güsar, Üye (Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Halil Keskin, Üye (Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
GENEL SEKRETERLİK
Sühendan Enisel, Genel Sekreter
Fatih Kaya, Üye İlişkileri
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SEKTÖRLER VE ÜYE KURULUŞLAR

TÖDEB, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI SEKTÖRLERİNDE FAALİYET
GÖSTEREN KURULUŞLARI BÜNYESİNDE BARINDIRMAKTADIR.
Ödeme Kuruluşları
Ödeme kuruluşları; ödeme hesabının işletilmesi, ödeme
hesabındaki fonun aktarımını içeren her türlü para transferi,
ödeme aracının ihracı ve kabulü, para havalesi, mobil ödeme ve
fatura ödemelerine aracılık hizmetlerini sunabilen şirketlerdir.

Elektronik Para Kuruluşları
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.

ÜYE KURULUŞLAR
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.
Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.
BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.
Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş
BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Yeni Unvan: BPN Ödeme ve
Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.)
CEMETE Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.
Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.
D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Elekse Ödeme Kuruluşu A. Ş.
ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faturamatik Ödeme Kuruluşu A. Ş.
Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Global Ödeme Hizmetleri A.Ş.
GönderAl Ödeme Hizmetleri 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.
İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş.
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.
MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.
N Kolay Ödeme Kuruluşu A. Ş.
Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Ozan Elektronik Para A. Ş.
Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.
PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. (yeni unvan: PayTR Ödeme ve
Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.)
Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.
PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A. Ş.
Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.
SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Tronapay 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 A.Ş. (yeni unvan: UPT Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.)
Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Vizyon Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (yeni
unvan: Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

olumsuz koşulları
“Pandeminin
geride kalsa da önümüzdeki

orta vadede sektörümüz finansal
ekosistemin vazgeçilmez bir
ögesi olarak yerini pekiştirecek
ve tüm paydaşlar için değer
üretmeyi sürdürecektir.

“
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Saygıdeğer paydaşlarımız
Türkiye finansal sistemine değer, yenilikçilik ve ivme katan bir
oluşumun temsilcileriyiz.
2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun ile kendisine özgü
yasaya kavuşan ve ardıl düzenlemeler çerçevesinde faaliyete
geçen sektörümüz geride kalan kısa süre içerisinde çok ciddi
ilerlemeler kat etmiştir. Daha da önemlisi, Türkiye finansal
sistemine pozitif etkileri ve iş döngüsündeki kritik rolü çok daha
belirgin bir hale gelmiştir.
2020 yılında, uzun süredir ihtiyacını hissettiğimiz ve dile
getirdiğimiz oluşum hayat bulmuş, 28 Haziran 2020 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Takiben, 17 Eylül 2020 tarihinde
gerçekleştirilen İlk Genel Kurul ile birlikte Türkiye Ödeme
Elektronik Para Kuruluşları Birliğimiz faaliyetlerine başlamıştır.
Sektörün gelişimi adına çok değerli ve kıymetli olan bu adımın
atılması sürecinde desteğini esirgemeyen ve emeği geçen
tüm paydaşlarımıza şahsım ve Birliğimiz Yönetim Kurulu adına
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Finansal refaha çok yönlü katkı yapmaya odaklı bir beraberlik
Birliğimiz, faaliyet alanı kapsamındaki hizmetlerle; finansal
refahın tabana yayılmasını sağlamak, finansal kapsayıcılığı
arttırmak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, vergi
gelirini arttırmak, rekabeti zenginleştirmek, hizmet rekabeti
oluşturarak ödeme hizmetlerini kolayca erişilebilir kılmak ve
maliyetini düşürmek, enflasyon ile mücadele gibi ulusal makro
hedeflere katkı sağlamak, tüm işletme ve bireylerin özellikle
de KOBİ ve kadınların finansal sisteme erişimini kolaylaştırmak,
dijital ekonomiyi geliştirmek, finansal sistemde verimlilik artışı
sağlamak ve istihdam oluşturmak şeklinde sıralayabileceğimiz
alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir.
Temsilcisi olduğumuz kuruluşların desteği ile üstlendiğimiz bu
sorumlulukları en doğru biçimde ve layıkıyla yerine getirmek
üzere yoğun bir gündem ve hızlı bir tempo ile çalışmaya
başladığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.
2020 yılının özel koşulları dijital ekonominin önemini güçlü bir
şekilde teyit etmiştir.
Covid-19 pandemi koşulları yaşam ve çalışma koşullarını
derinden etkiler ve değiştirirken; dijital ekonominin önemi iyice
anlaşılmıştır.
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Üye kuruluşlarımızca sunulan hizmetlerin finansal istikrarın
sürdürülebilirliği ve reel ekonominin sorunsuz işlemesi kadar
ticaretin gelişmesi açısından da ne denli kritik bir öneme sahip
olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.
İnancımız odur ki, pandeminin olumsuz koşulları geride kalsa
da önümüzdeki orta vadede sektörümüz finansal ekosistemin
vazgeçilmez bir ögesi olarak yerini pekiştirecek ve tüm paydaşlar
için değer üretmeyi sürdürecektir.
Kurumsal yapılanmamızı tamamlamış ve faaliyete geçmiş
bulunuyoruz.
Birliğimiz, kuruluşunu takiben toplanan ilk Genel Kurulu
sonrasında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin
Komitesi’ni oluşturmuştur. Kurumsal yapımızın oluşumunu
tamamlayan yönergelerin hazırlanması da dahil birçok süreç aynı
anda ilerletilmiş, yoğun bir çaba ve mesai harcanmıştır.
Genel Sekreterliğimizin teşkilatlanma süreci devam etmekle
birlikte, Birliğimiz üyelerine değer katan çalışmalara başlanmıştır.
İlk faaliyet yılımız kısa bir dönemi kapsasa da, ödeme hizmetleri
alanının düzenlenmesi, lisanslanması ve denetlenmesinden
sorumlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
Birliğimiz görüşüne açılan düzenleme taslakları detaylı olarak ele
alınmıştır. Bu çalışmaların bütünü, sektörün geleceği açısından
son derece önemli değişiklikler içermekte olup, sektörün güvenli
ve istikrarlı gelişimine katkı sağlamak adına taslak düzenlemelere
dair detaylı çalışmalar üyelerimizin katılımı ile yürütülmüştür.
Geleceğe güvenle bakıyoruz.
Toplum sağlığının önemini ve vazgeçilmezliğini bizlere güçlü
bir şekilde hatırlatan bu özel dönemde, sağlık çalışanları başta
olmak üzere tüm çalışanlara ve hizmet döngümüzün kesintisiz
işlemesini sağlayan meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederim.
Kuruluş dönemimizde yanımızda yer alan ve güçlü desteklerini
ortaya koyan üyelerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve
düzenleyici kurum ile kuruluşlara şükranlarımı sunar, 2021 yılının
başarılarla dolu geçmesini dilerim.
Saygılarımla,
Burhan ELİAÇIK
Yönetim Kurulu Başkanı
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GENEL SEKRETER’İN SUNUŞU

birey ve kurumu ilgilendiren
“Her
finansal araçlarla teknolojiyi
bir araya getirerek sektörde
çığır açan şirketleri bünyesinde
bulunduran TÖDEB’in rolü
sektörün sesi olmak ve sektörü
desteklemektir.

“
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Değerli Paydaşlar,
Bugün dünyada toplum 5.0 konuşulmaya başlanmışken,
ödeme hizmetleri, ülkemizin teknoloji geliştirmesinde ve
yaygınlaştırmasında öncü rolü oynayan sektörlerden biri olarak
öne çıkmaktadır. Sektörün hem kurumsal hem bireysel tarafta
sunduğu dijital imkan ve sağladığı kolaylıklar, Türkiye’de
dijitalleşmenin hızlı gelişimine olduğu kadar ülkemizin teknoloji
ihracatına da güçlü katkı yapacaktır.
Pandemiden olumsuz etkilenen onca sektöre karşılık, bu
sıkıntılı sürecin olumlu yansıdığı ve sektörün önünü daha da
açtığı bir dönemdeyiz. Tam da bu dönemde, şirketlerin gönüllü
birlikteliği ile çıkılmış olan yolda, tüm sektörün temsilcisi olan
ve kamu niteliğine haiz bir birlik statüsünün kazanılmış olması,
işkolumuz için çok daha kapsayıcı ve çok daha etkili bir yaklaşım
sağlamaktadır.
Karşı konulamayan dijitalleşme ve yeni teknolojilerin tetiklediği
yeni iş modelleri, bireyleri ve iş dünyasını dönüştürmekte,
teknolojiyle giderek daha fazla yakınlaştırmaktadır. Bu dönüşüm,
finansal teknoloji sektörünün büyümesine işaret ederken,
TÖDEB’in varlığını ve etkin çalışmasını daha önemli kılıyor.
Her birey ve kurumu ilgilendiren finansal araçlarla teknolojiyi
bir araya getirerek sektörde çığır açan şirketleri bünyesinde
bulunduran TÖDEB’in rolü sektörün sesi olmak ve sektörü
desteklemektir.
Bu kapsamdaki birinci öncelik hukuki altyapının doğru temellere
oturmasıdır. Doğru kurgulanmış bir altyapı, sektördeki mevcut
ve katılacak oyuncuların ortak zeminde çalışmasına imkan
verecektir.
Teknolojik bir sektörde sürekli yenilik olacağını göz önünde
bulundurarak, mevzuatın teknolojinin gerisinde kalmamasını
sağlamak gerekmektedir. Bir taraftan sektörün kurallarını
dünyadan iyi örneklerle uyumlu olarak oluşturan ve güncelleyen,
diğer taraftan haklı rekabeti sağlayan, aynı zamanda sektörün
önünü açan ve teşvik eden regülasyonlar bu kapsamda önem
taşımaktadır.
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Üye sayısı belirli ama etki alanı çok büyük bir sektörü temsilen
TÖDEB açısında iş birliği mekanizması büyük önem arz
etmektedir. Kamunun yanı sıra finans sektörünü ve büyük ölçekli
firmalardan KOBİ’lere kadar geniş yelpazeyi içine alan iş dünyası
ve temsilcisi olan kuruluşlar öncelikli olmak üzere TÖDEB’in
iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, Birlik ve üyelerinin tanıtımı
ve faaliyet alanının genişletilmesine katkı sağlayacaktır.
Aynı şekilde TÖDEB içerisinde üyelerin iş birliğinin sağlanması
hem üye şirketlerin kapasite artırımı hem de sektörün ortak
sorun ve ihtiyaçlarının tespiti ve ortak çözümlerin geliştirilmesi
için gereklidir. Bu noktada komitelerin rolü çok kıymetlidir. Üye
şirketlerin bir yandan kendi teknolojisi, yatırımı, büyümesine
odaklanırken, diğer yandan komitelerde görev alarak sorun ve
önerilerini, bilgi ve eğitim ihtiyacını paylaşarak, diğer üyelerin
ihtiyaçlarına destek vererek, sektöre ilişkin verileri paylaşarak
sağlayacağı aktif katılımla TÖDEB’in çok daha fazla katma değer
yaratmasını sağlayabiliriz.
Birlik’in sektöre yön verecek çalışmalarını etkin bir şekilde
yürütmek için öncelikli olarak kurumsal yapılanmayı hızlıca
tamamlamayı; ekip, altyapı, çözüm ortakları gibi ana unsurları
yapılandırarak siz değerli üyelerimizle verimli ve başarılı çalışma
altyapısını sağlamayı hedefliyoruz.
Finansal teknolojilerin ve TÖDEB’in gelişimini kamudaki görevim
sebebiyle takip ederken ve katkı sağlamaya çalışırken, şimdi,
sektörün bir parçası olarak büyümesine katkı sağlayacağım için
mutluyum.
Önümüzde heyecan verici bir dönem var. Başarı öyküsünü
birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.
Bu vesileyle başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm
üyelerimize ve TÖDEB ekibimize katkılarından dolayı teşekkür
eder ve başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Sühendan ENİSEL
Genel Sekreter
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2020 YILINDA DIŞ ORTAM VE SEKTÖREL GÖRÜNÜM

2020 YILINDA, TÜRKİYE İSTİKRARLI
VE GÜÇLÜ YÖNETİM YAKLAŞIMI
KAPSAMINDA ÖNCELİKLERİNİ HALK
SAĞLIĞININ KORUNMASI VE EKONOMİK
FAALİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ OLARAK
BELİRLEMİŞTİR.
Olumlu başlayan 2020’ye Covid-19 pandemisi damga vurdu.
2020 yılı Ocak ayının başında, haber ajanslarından yayılan
salgın haberi 2020’ye dair olumlu tahminlerin kısa sürede terse
dönmesine neden olmuştur. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan
Covid-19 salgını, kısa sürede, sosyal ve ekonomik açılardan ileri
derecede küreselleşmiş bulunan dünyayı adeta esir almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020’de, yüzyılı aşkın bir aradan
sonra yeni bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuzu duyururken,
aynı gün Türkiye’de ilk Covid-19 vakası kayıtlara geçmiştir.
2020 yılı geride kalmış olsa da pandemi hayatımızdaki varlığını
ve etkilerini sürdürmektedir. Pandemi ile mücadele, diğer bir
ifadeyle küresel sağlık kriziyle baş etme çabaları, 2020’de tüm
ülkelerin en önemli gündem maddesini oluşturmuştur.
Mücadele sağlık boyutunun yanında ekonomik ekseni de
doğrudan ilgilendirmiştir. Ülkeler bu kapsamda seri politika
değişikliklerine yönelmişler; merkez bankaları ve düzenleyici
otoriteler esas olarak ekonomik aktiviteyi yeniden ve hızla
canlandırmaya odaklanmışlardır.
Kapanma kısıtlamaları ve önlemleri nedeniyle kesintiye uğrayan
üretim, hizmet ve tedarik döngülerinin toparlanması hedefi
doğrultusunda genişlemeci politikalar ve varlık alım programları
popüler bir çözüm setine dönüşmüştür.
ABD, AB, Çin, İngiltere ve daha pek çok gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke yakın tarihimizde eşi benzeri görülmemiş ölçeklerde
ekonomik kurtarma ve canlandırma paketlerini devreye
almışlardır. Bu paketler ile hane halkı ve şirketler güçlü bir
şekilde desteklenmiştir. Bu süreçte, faiz oranlarının genel olarak
hızla ve aşağı yönlü hareket ettiği gözlenmiştir.
IMF’nin Ocak 2021’de yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm
raporuna göre dünya ekonomisi 2020 yılında %3,5 oranında
küçülmüştür.
Türkiye, 2020’de pozitif büyüme kaydeden birkaç ülkeden biri
oldu.
2020 yılının eşi benzeri görülmemiş koşullarında, Türkiye
istikrarlı ve güçlü yönetim yaklaşımı kapsamında önceliklerini
halk sağlığının korunması ve ekonomik faaliyetin sürdürülebilirliği
olarak belirlemiştir. Temizlik, maske ve mesafe dönemin sloganı
olurken, kısıtlamalar vaka sayılarındaki gelişmelere göre
sıkılaştırılmış veya gevşetilmiştir.

2020’ye sağlam kamu maliyesi göstergeleri ile giren Türkiye,
pandemi sürecinin ilk evresinde kamu harcamalarında sahip
olunan manevra alanını başarıyla kullanmış ve hızlı politika
tepkisi verebilmiştir.
Hükümet, sürecin ilk döneminde genişlemeci maliye ve para
politikası tedbirlerine başvurarak ekonominin çarklarının
durmasını önlemiştir. Ekonomi yönetimi, faiz indirimleri ve
destekleyici para politikalarına yönelirken; varlık alımları, likidite
destekleri ve kredi programları ile olumsuz etkilenen sektörlere
ve toplumun farklı kesimlerine güçlü destek verilmiştir.
2020’nin ikinci yarısında ise vaka sayılarında gözlenen gerileme
ve pandeminin kontrol altına alınması sürecinde kaydedilen
başarılı çalışmaların etkisi ile ekonomik ve sosyal hayat yeniden
normalleşme sürecine girmiştir. Bu aşamayı takiben ekonomi
politikasında da değişikliğe gidilmiştir. Yılın ilk yarısında
gözlenen hızlı kredi genişlemesi ve düşük faiz ortamı yerini
fiyat istikrarını yeniden önceliklendiren bir ekonomi politikasına
bırakmıştır.
Bu tercihte, gerek büyüme göstergelerinde yılın ikinci yarısı
ile beraber izlenen hızlı toparlanma gerekse fiyat istikrarının
sağlayacağı sürdürülebilir büyüme önceliği belirleyici unsurlar
olmuştur.
Türkiye, 2020’de büyüme kaydettiği tahmin edilen az sayıdaki
ekonomi arasında yer almıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son çeyrekte %5,9
büyüyen Türkiye ekonomisi, 2020 yılında %1,8 oranında büyüme
kaydetmiştir. 2019 yılında büyüme %0,9 olarak gerçekleşmişti.
2021’de baz etkisi ve talepteki canlanmayla ekonomik
faaliyetlerin görece toparlanacağı beklenmektedir.
Hızlı gelişme potansiyeli olan genç ve dinamik bir sektör
Dijitalleşme seviyesindeki artış ve teknoloji kullanımının
yaygınlaşması, bankacılık ve finans sektöründe önemli ve hızlı
gelişmelerin yaşanmasını tetiklemiştir. Yaşanan bu süreçte
ödemeler büyük bir hızla elektronik ortama taşınmıştır.
Ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde etkileri olan bu değişim,
ticari döngüye de yeni bir boyut kazandırmıştır. Son dönemde
ülkemizde de nakit ödeme sistemleri yerini kademeli olarak
nakit olmayan ödeme sistemlerine bırakmaktadır. Hane halkı
ve şirketler ödemeleri için artan oranda otomatik ve elektronik
ödeme araçlarını kullanmaktadır.
Ödeme hizmetleri ve elektronik para ürünleri aynı zamanda
yatırım ve finansal işlemler alanında da talep görmekte ve
kullanılmaktadır.
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PULSE OF FİNTECH, KPMG – 2020
İKİNCİ YARIYILI RAPORUNDAN
2020 yılının ikinci yarısında küresel fintech
yatırımlarının tutarı ilk yarının iki katına ulaşmıştır.
Covid-19 pandemisinin ilk döneminde yaşanan
duraklama, şirketlerin krizi fırsata çevirerek ikinci
yarıda önemli bir büyüme ivmesi yakalaması ile yerini
hızlı bir toparlanmaya bırakmıştır.
Siber güvenlik yatırımları ise aynı süreçte 500 milyon
dolardan 2 milyar dolar mertebesinin üstüne çıkarak
tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştır.

KPMG’nin yayınladığı rapora göre 2020’de toplam 2. 861 işlemde
105,3 milyar dolarlık fintech yatırımı gerçekleştirilmiştir. Diğer
taraftan, salgından korunma ve kapanma tedbirleri kapsamında,
küresel ölçekte ağırlıklı olarak uzaktan çalışmaya geçilmesi ve
çevrimiçi kanalların artan kullanımı, siber güvenlik yatırımlarının
önceliklendirilmesine neden olmuştur.
Rapora göre 2020 yılında;
• dijitalleşmenin hız kazanmasına paralel olarak e-ödeme
çözümleri ve temassız bankacılık büyük talep artışı ile karşı
karşıya kalmıştır.
• e-ticaret platformları, dijital müşteri hizmet kanalları ve ecüzdan uygulamaları tüketici davranışlarında köklü değişime
neden olmuştur.
• büyük fintech ve bigtech işletmelerinin coğrafi olarak
büyümek veya tüketicilere sundukları değer önerisini
geliştirmek adına birleşme ve satın almalara yönelmeleri ana
trendler olarak ortaya çıkmıştır.
Rapora göre bu süreç önümüzdeki dönemde hızlanarak devam
edecektir.
• Küresel ölçekte ve özellikle doyum noktasına ulaşmamış
piyasalarda ödeme sistemleri yatırımlarında büyük bir
hareketlilik gözlenmektedir. Büyük ödeme oyuncularının
küresel ölçekte güçlenmek için konsolidasyona gidecekleri
düşünülmektedir.
• “Gömülü finans” yeni bir yıldız olmaya adaydır. Finansal
olmayan platformlarda içselleştirilmiş “şimdi al, sonra
öde” veya “gömülü sigorta seçenekleri” gibi seçenekler
sunan uygulamalar, önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme
göstermeye adaydır.
• ABD küresel ölçekte fintech yatırımlarının ana oyuncusu olsa
da, özellikle Orta ve Kuzey Asya ile Güney Amerika’da fintech
merkezleri gelişmeye ve büyümeye devam edecektir.

• Fintech halka arzlarında küresel artış beklentisi mevcuttur.
Bir dizi unicorn’un 2020’deki başarılı halka arzları göz önüne
alındığında, 2021’de yeni unicorn halka arzlarının gündeme
gelmesi beklenebilir.
• Birleşme ve satın almalar devam edecektir. Küresel ölçekte
büyümek ve yakın bölgelere yayılmak isteyen fintechler için
birleşme ve satın alma faaliyetleri önemli bir kanal olarak
canlanacaktır.
• Kripto varlıkların ana akım haline geleceği düşünülmektedir.
Dijital defter teknolojilerinin evrimi ve merkez bankalarının
dijital para birimlerine ilgisinde gözlenen artış, sınır ötesi
ödeme alanında önemli iş olanakları sunabilecektir.

YASAL ÇERÇEVE
Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı sektörleri, 2013
yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (6493 sayılı
Kanun) ile düzenlenmiştir.
Bu Kanun ile Türkiye’de mevzuatta ilk defa “ödeme
sistemi”, “menkul kıymet mutabakat sistemi”, “ödeme
hizmeti sağlayıcısı”, “ödeme kuruluşu” ve “elektronik
para kuruluşu” gibi kavramlar tanımlanmıştır. Kanun
ikili bir düzenleme getirmiş ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) görevlendirilmiştir.
Kısa süre içinde, ödemeler alanında yaşanan gelişmeler,
karar alma mekanizmasının daha etkin işletilebilmesi
adına yeni bir düzenlemeye ihtiyaç doğurmuş, dünyadaki
uygulamalara paralel olarak TCMB ile BDDK arasında
oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizması tek
bir çatı altında birleştirilmiştir. 2019 yılında mevzuatta
yapılan değişiklik ile Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme
ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin düzenleme
ve gözetim yetkisinin yanı sıra 1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının
düzenlenmesi, lisanslanması ve denetlenmesinden
sorumlu otorite olarak TCMB belirlenmiştir.
Türkiye’de; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki
bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları
ve PTT A.Ş. ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet
gösterebilmektedir.
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TÖDEB’İN 2020 YILI FAALİYETLERİ

2020 YILININ İKİNCİ YARISINDA YAPILANAN TÖDEB, DÖRT AYLIK BİR SÜREÇTE KİLİT ÖNEMDE
ÇALIŞMALARA İMZA ATMIŞTIR. ÇALIŞMALARDAN SATIRBAŞLARI AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR.

Aralık 2020 ayında TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı ve MASAK yetkilileri ile birlikte Bilgi Transfer
Sistemine (BTRANS) ilişkin sektör görüşü oluşturulmasına
yönelik çalışmalara başlanmıştır.
Kurumsal kimlik ve fiziki yapılanma
TÖDEB kuruluşunu takiben kurumsal kimlik
çalışmalarını başlatmış, marka ve itibarının imzası
olacak logosunu ve kurumsal kimlik ögelerini
belirlemiştir.

TR Karekod İlke ve Kuralları ile Mobil Ödemeler TR Karekod İlke
ve Kuralları Rehberi taslağına yönelik görüş oluşturulmuş ve
TCMB’ye sunulmuştur. Takiben, Birlik görüşünü değerlendirmek
ve belgelerin nihai sürümü öncesinde görüş alışverişi için üye
kuruluşlar ve TCMB’nin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir.

Aynı süreçte Birlik Genel Sekreterliğinin faaliyet
göstereceği ofis yapılanması tamamlanmıştır. Fiziki
yerleşkenin seçiminde, son dönemde İstanbul’un
yükselen finans merkezi olan Ümraniye seçilmiş,
bölgenin teknoloji alanında ekosistem oluşturma
potansiyeli göz önünde bulundurulmuştur.

Diğer taraftan, TR Karekod Teknik İlke ve Kuralları Rehberi ve
Karekod Yönlendirme Sistemi İşletim Belgeleri hakkında görüş
oluşturularak BKM’ye 21 Ekim 2020 tarihinde iletilmiştir. 12
Kasım 2020 tarihinde de Birlik görüşlerini değerlendirmek üzere
TÖDEB üye kuruluşları ile BKM arasında toplantı düzenlenmiştir.

İlk faaliyet dönemine hızlı başlangıç
TÖDEB, kuruluşunu takiben yoğun bir tempoda faaliyete geçmiş
ve farklı başlıklarda çalışmalara imza atmıştır.
“Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik”, “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları
Mesleki Etik İlkeler”, “Disiplin Yönetmeliği”, “Meslek ve Diğer
Komiteler Kuruluş ve Çalışmaları ile İlgili Usul ve Esasları” ve
“Genel Sekreter ve Personel Atama ve İşe Alım Yönetmeliği”
hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, düzenleme
taslakları 19 Kasım 2020’de TCMB ile paylaşılmıştır.

TÖDEB’de ilk komite faaliyete geçti
Birlik Yönetim Kurulu kararı ile 11 Kasım 2020 tarihinde, TÖDEB
bünyesinde ilk komite kurulmuştur. Yasa dışı faaliyetlerle
mücadeleyi öngören Komite, 6 yönetim kurulu üyesi ve 3 disiplin
komitesi üyesinden oluşmaktadır.
Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele Komitesi ilk toplantısını 26
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Komite, 29 Aralık 2020 tarihinde ise ödeme hizmetlerinin üçüncü
kişilerce yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesine
dair dış hizmet alımının değerlendirilmesine yönelik bir toplantı
yapmıştır.
Hukuk ve Mevzuat Komitesi ilk toplantısını yaptı.
Hukuk ve Mevzuat Komitesi, 31 Aralık 2020 günü ilk toplantısını
yaparak TCMB tarafından hazırlanan düzenleme taslaklarını
değerlendirmiştir.
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Diğer çalışmalardan ve toplantılardan satırbaşları…
TÖDEB, 2020 yılında ayrıca,
• 23 Ekim 2020 tarihinde, üyelerinin katılımı ile “Ödeme ve
Elektronik Para Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Yasa Dışı
Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesine Dair Tespit ve
Mücadele Kriteleri” dokümanını hazırlamıştır.
• 4 Kasım 2020 tarihinde, TCMB tarafından düzenlenen Kripto
Varlıklar Anketine katılım sağlamıştır.
• 23 Kasım 2020 tarihinde, MASAK tarafından hazırlanan
Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi ve Şüpheli İşlem
Bildirimi Rehberi, Şüpheli İşlem Bildirim Formu hakkında üye
kuruluşlarla birlikte görüş hazırlamıştır.

• 30 Kasım 2020’de ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi
hizmetlerine ilişkin TCMB’nin düzenlediği müşteri deneyimi
dokümanı hakkında bilgi ve görüş alışverişi yapmak üzere
toplantı düzenlemiştir.
• 8 Aralık 2020’de yabancı kredi kartlarında takas maliyetine
ilişkin toplantı düzenlemiştir.
• 10 Aralık 2020’de fatura ödeme kuruluşlarının diğer
ödeme kuruluşları ile işbirliklerinin ele alındığı toplantıyı
gerçekleştirmiştir.
• 21 Aralık 2020’de “Ödeme Emri Başlatma ve Hesap Bilgisi
Hizmetleri API Standartı Taslağı” ile ilgili devam eden
çalışmalar kapsamında, TCMB’nin düzenlediği toplantıya
katılım sağlanmıştır.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE
SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ
DENETÇİ RAPORU

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para
Kuruluşları Birliği
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve
Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Raporu

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2020

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Toplam dönen varlıklar

3
4
5

Toplam duran varlıklar

3,303,674
23,796
2,480
3,329,950
-

Toplam varlıklar

3,329,950

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2020

Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Ertelenmiş gelirler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler

6
7
8

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

1,817
7,124
23,796
251
32,988
-

Toplam yükümlülükler

32,988

Özkaynaklar
Net dönem karı
Toplam özkaynaklar

3,296,962
3,296,962

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

3,329,950

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kar veya zarar kısmı

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
28 Haziran31 Aralık 2020

Hasılat
Brüt kar

9

3,331,489
3,331,489

Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faaliyet karı

10

(84,383)
280
3,247,386

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Net dönem karı

11
11

49,597
(21)
3,296,962

Diğer kapsamlı gelir, net

-

Toplam kapsamlı gelir

3,296,962

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

3

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Net dönem karı
-

Özkaynaklar toplamı
-

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

28 Haziran 2020 itibarıyla bakiyeler

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
28 Haziran 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
Faiz geliri
Faiz gideri
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Ticari alacaklardaki değişim
Ödenen vergi
Ticari borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki değişim
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit

8
11
11
4
5
6
7

23,796
(49,597)
21
3,271,182
(23,796)
(2,480)
1,817
7,124
251
3,254,098

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan faizler
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit

11

49,597
49,597

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

11

(21)
(21)

Nakit hareketlerindeki net değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler

3,303,674
-

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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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31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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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31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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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31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2.
B.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
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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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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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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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(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)
(ii)
(iii)

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

İlişkili taraflar (Devamı)

b)

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme İşletme ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)

İşletme ve İşletme’nin aynı grubun üyesi olması halinde,
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
- Vadeli mevduatlar (*)
Toplam
(*)

6,458
3,297,216
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
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
4.

3,303,674
3,303,674

TİCARİ ALACAKLAR

2020 yılına ait ticari alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Alıcılar
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli alacaklar karşılığı
Toplam
5.

23,796
23,796

CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR
31 Aralık 2020

Peşin ödenmiş vergiler
Toplam
6.

2,480
2,480

TİCARİ BORÇLAR
31 Aralık 2020

Satıcılar (*)
Toplam

1,817
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
Ödenecek gelir vergisi
Toplam

4,500
2,624
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
Toplam
10.

3,331,489
3,331,489

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
28 Haziran 31 Aralık 2020

Bilgi işlem giderleri
Personel giderleri
Danışmanlık gideri
Genel ofis giderleri
Diğer giderler
Toplam
11.

52,919
21,560
6,376
119
3,409
84,383

FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ
28 Haziran 31 Aralık 2020

Finansman gelirleri
Faiz gelirleri
Toplam

49,597
49,597
28 Haziran 31 Aralık 2020

Finansman giderleri
Faiz giderleri
Toplam
12.

21
21

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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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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.

18

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

13.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2020 itibarıyla
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (2)
A, Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
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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Diğer
Alacaklar

Ticari
Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Finansal
Yatırımlar

-

23,796
-

3,303,674
-

-

-

23,796

3,303,674

-

-

-

-

-

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III)

3 aydan
kısa (I)

1,817
1,817

1,817
1,817

1,817
1,817

3-12 ay
1-5 yıl
arası (II) arası (III)
-

-

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
Toplam

3,297,216
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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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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.

21

İLETİŞİM

Adres:

Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No: 62 Meydan AVM Justwork Ofis Kampüsü 34770
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:
0850 224 6493
E-posta: bilgi@todeb.org.tr
KEP:
todeb@hs03.kep.tr

Türkçe editörlük ve tasarım hizmetleri

T: +90 212 227 0436
www.tayburnkurumsal.com
Brands & Reputations.

todeb.org

