
KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
lş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 lstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

yöıırriıı KuRuLuNuN yıLLıK FMLiyET RApoRuNa iı-işriıı
BAĞ lMSlZ DENETÇi RAPoRU
Tara Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Tara Holding Anonim Şirketi'nin (''Şirket''), bağlı ortak|ıklarının ve müşterekfaaliyet|erinin (birlikte "Grup'' olarak anılacaktır) 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020'hesapdönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, buhesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.
GoruŞumüze göre, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolidefinansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup;un durumu hakkında denetlenenfinansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığ; İrdelemeler, tüm önemli
YönleriYle, denetlenen tam set konsolide finansal İabTolarıa ve bağımsız denetimsırasında elde ettiğimiz bilgiler|e tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Görüşün Dayanağı
yaptığımız bağımsız denetim, kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartlarıKurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standart|arının bir parçasıolan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDSilere1 uyğun oıaraı. yürütülmüştür. Bustandartlar kaPsamındaki sorumluIuklarımız, raporumuz un Bağımsız DenetçininYıllık FaaliYet Raporunun Bağımsz Denetimine' İişİiİğorumluluklarıbölümünde
aYrıntılı bir Şekilde aÇıklanmıŞtır. KGK tarafından yİyımlanan Bağımsız DenetçileriÇin Etik Kurallar (" Etik Kurallar") ve bağımsız deneİimıe ilgili me;u1l v.]lı.. .rithükümlere uYgun olarak Grup'tan bağİmsız olduğumuz, Luyun ederiz. Etik KurallarVe mevzuat kaPsamındaki etiğe iliŞkin diğer sJrumluluklar da tarafımızca verinegetirilmiŞtir. Bağımsız denetim İ,r.r,nd. elde 

"tt,giri, bağımsız denetimkanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanakoluşturduğuna inanıyoruz.

Tam set konsolide FinansalTablolara ilıştın Denetçi Görüşümüz
GruP'un 1 ocak 2o2o - 31 Aralık 2O2O hesap dönemine ilişkin tam set konsolide

lffi;iltİ[İL::jl,.da 30 ruart zoiı ta,.ır,ıi oenetçi ,.upo,.rn.,uzda oıumı, g;,rş

KPMc Hdq{n§t De.,4ılm vF sghc\l Mlııla,cıJecl Md|t M.Irarİl|t, A 5d lUtll.h colpolalıon an,J d membe, flrm-n,n ı n,ın, aııiı*i,.;; ,: ;; öffi ;l": ".ı 
hF i\PMG neı a ( n t ,ıl ındepeııo.nı

ernallundl courerdIve, J )i./lss elltllV



yönetim kuru|unun yıllık Faa|iyet Raporuna iıiştin sorumluluğu
Grup yönetimi,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (''TTK'') 514 ve 516'ncı maddelerine veSermaye Piyasası Kurulu'nun l1-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamayallişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerin. gör;yıl|ık faaliyet raporuyla ilgili olarakaşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliYet raPorunu bilanço gününü izleyen ilk uç ay içinde hazırlarve genel kurula sunar.
b) yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolidefinansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçs r, gerİ"o" ,ygun u" jürürt bir şekildeYansıtacak Şekilde hazırlar. Bu raPorda finansal Ouİum, konsolide finansal tablolara göredeğerlendirilir, RaPorda aYrlca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de

:Şİ:r' 
iŞaret olunur. Bu konulara ilişkin Yoneİim Kurulu]nun değerlendirmesi de raporda yer

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- FaaliYet Yı|ının Sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve ge|iştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu ÜYeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malimenfaatler, ödenekler, Yo|culuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imk6nlar,sigortalar ve benzeri teminatlar. !

Yönetim Kurulu, faaliYet raPorunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığıikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate a|ır.

Bağımsız DenetÇinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hÜkümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alankonsolide finansal bilgiler ile Yöneti-m Kurulu,nun cİrp;rn durumu hakkında denetlenenfinansal tablolarda yer alan bilgileri kuIlanarak vuptoİTrj"lemelerin, Grup,un denet|enenkonsolide finansal tablolarıYla ue bag,ms,z denetim sirasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıoluP olmadığı ve gerÇeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş u"rr"f ve ou görüşümüzüiçeren bir rapor düzenlemektir.

YaPtlğlm|z bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yurutulmuştür. Bu standartlar, etikhÜkümlere uYgunluk s.ağ|anması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolidefinansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'İun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansaltablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı lrdelemelerin konsolide finansal tablolarla vedenetim sırasında elde edilen bilgil'erİe tutarlı oırj oı.udığına ve gerçeği yansıtıpYansıtmadığına dair makuI güvence ehe etmek üzere pİan|anarak yürütülmesini gerektirir.

KPM
t netim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik A.Ş

ş

ğ
, (.

Gökha;Atıü5rİ
to

sorumlu Deii

30 Mart2021

M

lstanbul, Türkiye

WW]



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
lş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 ?

Levent 34330 lstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +9O 2123166060
www.kpmg.com.tr

30 Mart 2021

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 3g7964 sicil numarası ile kayıtlı bulunan
Tara Holding Anonim Şirketi ticaret ünvanlı şirkete 30 Mart 2021 tarihlı Genel
Kurul kararı ile 2o21 faaliyet yılının finansal tablolarının denetimi için, 6102 sayıh
Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 399 uncu maddesi gereğınce bağımsız denetim
YaPmak üzere Şirketimiz KPMG Bağımsız Denetim ve Seİbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi atanmış bulunmaktadır.

6102 saYılı TTK 400 üncü maddesine uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi
olmadığımız ve kanuna uygun olarak denetim yapmamızda herhangi bir engelin
bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

2021 faaliYet Yılının finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin sözleşme
30 Mart 2021 tarihinde Tara Holding Anonim Şirketi ile akdedilmiştir.

Tara Holding Anonim Şirketi ile aramızda yapılan sözleşme gereği bağımsız
denetim görevini kabul ettiğimizi beyan eder gereğini bilgilerin ize arzederiz.

Saygılarımızla,

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik Anonim Şirketit *
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Gökhan Afi
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