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TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. 
GENEL KURULU'NA 

0l.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİ 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN 
ÖZEL BAGIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 3l Aralık 202l 
tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit 
akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal tablo 
dipnotlarından oluşan Tam Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarını, Şirket'in 
halka arzı amacıyla Özel Bağımsız Denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 3l Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal 
performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) 
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri:X No:22) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin 
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") 
ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat lcapsamındaki etiğe ilişkin 
diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 

3. Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir biltün olarak konsolide 
finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin 
görilşllmllzUn oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 
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3.Kilit Denetim Konulan (Devamı)

Kilit denetim konusu
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Grup'un l Ocak - 31 Aralık 2021 hesap
dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer
.kapsamlı gelir tablosunda "hasılat'' kalemi
altında muhasebeleştirmiş olduğu toplam
1.443 .817.682 TL tutarında gelirleri
bulunmaktadır. Söz konusu gelirlere ilişkin
açıklama ve dipnotlar 31 Aralık 2021 tarihi
itibariyle düzenlenmiş olan ilişikteki finansal
tablolann 46 numaralı dipnotunda yer
.almaktadır.
Hasılatın konsolide finansal tablolar içerisindeki
tutarsa! bUyUklüğU, toplam hasılat tutarının
menkul kıymet satışı, aracılık komisyonları ve
danışmanlık gelirleri gibi değişken kanallardan
elde edilmesi ve Grup operasyonlarının doğası
gereği olarak hasılat tutarının çok sayıda işlem
-sonucu oluşması ve farklı yöntem ve
parametreler kullanılarak hesaplanması
sebepleriyle söz konusu alan kilit denetim konusu
olarak ele alınmıştır.
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Konunun denetimde nasıl ele alındıeı 
Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin 
uyguladığımız denetim prosedürleri çerçevesinde 
hasılatın kaydedilmesine ilişkin Şirket 
yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının 
TFRS'ye ve ilgili mevzuata uygun olup 
olmadığını değerlendirdik. Ayrıca, Şirket'in 
hasılat sürecini anlayarak, yönetimin hasılatın 
ilgili muhasebe standartlarına uygun olarak 
muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamakta 
olduğu iç kontrollerin tasarımını ve etkinliğini 
değerlendirdik. 
Hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş 
işlemlerden seçilen örneklem üzerinden, işlem 
bazında gelir tutarının uygun olarak 
muhasebeleştirildiğini doğrulamak üzere ilgili 
destekleyici belgelerle bu işlem detaylarını 
karşılaştırarak test ettik. Bunlara ilaveten, 
üzerinden aracılık gelirlerinin hesaplanmış 
olduğu işlem hacimlerinin, seçilen örneklem 
dahilinde Uçilncü taraflarla mutabakatını yaptık. 

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin SorumlulukJan

Şirket yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun 
bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 
için gerekli gördilğU iç kontrolden sorumludur. Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; 
Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili 
hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da 
mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in konsolide finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
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5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluktan

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bUtün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
i�ermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 

Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden 
alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul 
�dilir. 

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

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

l,> Şirket 'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. Yönetim 
tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

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

» Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların,
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı
değerlendirilmektedir. Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol
eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli
de_!).�tiın bulgularım üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz . 
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5.Bağımsız Denetçinin Finansal Tablolann Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluktan 
(Devamı)

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 
B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, 

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas 
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır. 

2. TTK'nın 402. maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 

İstanbul, 15 Kasım 2022 
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