
BAĞ ıMsız DENET|M söztEşMEsİ

Sözleşmenin tarafları olan, ALT|NKıLlç GıDAVE sürsRıueyiT|cARETANoNlM şiRKET|
{sözleŞmenin sonraki bölümİeiİnde '(Müşteri" olarak ifade edilecektir)ve oNAT BAĞıMsız

DENETİM aıuoıuİıvı Şİnrrrİ {sözleşmenin sonraki bölümlerinde "Denetim şirketi,, olarak ifade
,edilecektir) müŞterinin bağımsız denetimini yapmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.
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Denetimin Konusu ve Kapsamı

Madde 1-

(1) Denetimin amacl; müŞterinin 20 /os /2021" tarihli2020 olağanıgenelkurulkararına istirıadnn
hazırlaııan iŞ bu denetim sözleşmesi uyarlnca denetim şirketi tarafln dan 1.3/0ı/z0].1" tarihli ve 6102
saYılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 26/09/2011 tarih|i ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları l(ı-ırumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnaıııe (660 s,
kHk) ve ilgiIi mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim yapılmasıdır,

(2) iŞ bu denetim sözleŞmesi uYarınca TTK, 660 s. KHK ve i|gi|i mevzuat hükümleri çerçevesindeyapılacak bağımsız denetim,

a) MüŞterinin 37/1.2/?-021 tarihli finansal durum tablosu, aynı tarihte sona ereı1 hesap dönemine ait;
k6r veYa zarar Ve diğer kaPsanılı geIir tablostı, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış tabl«ısu ile
önemli muhasebe Politikalarının özeti de d6hi| olmak üzere finansal tablo dipnot|arının cJenetiınini ve
finansal tablolar hakkında görüş veriImesini;

b) Yönetim kuruluııun Yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiierin denetimini ve
rapor|anmasınıve

c) Riskin erken saPtanmasl Ve yönetimi sistemi ile buna yetkili komitenin gerekliliğinin (ve kı.ırulmuş
olması hilinde bu komitenin uygulamalarının} değerlendirilmesinive raporlanmasını

§aJ

§
t,

r?,

.(
§r

^s§l#.

denetimin özel sebepleri de bu kısımda belirtilir) *



Denetimin Amacı

Madde 2-

(1) Bağımsız denetİm, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (K6K)tarafından
yayımlanan Bağlmsız Dğnetım standartlan (BDs'ler} çerçevesinde bir bütün olarak finansal tabloların
hata veYa hile kaYnaklı önemliyanlışlık içerip içermediğine iiişkin makuigüvence elde edilmestve
denetÇi görüŞünü lÇeren bir denetçİ raporu yazılması amacıyla yapılır. gDs,lere uygun olarak
Yürğtülen biı' bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvehce seviyesidir
ancak, var olan önemli bir YanlıŞlığın her zaman tespit edileceğinigaranti etmez, yanlışlıklar hata veya
hile kaYnaklı olabilir ve yanlış|ıkların, tek başına veya tgplu olarak, finansaltablo kul|anıcılarının bu
tab|olara istinaden alacaklarl ekonomik kararları etkilemesi rnakul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar
önemli olarşk kabul edilir,

Denetim Şirketinin Sorumlulukları

Madde 3-

(1) Denetim Şirketi 2 nci maddede sayılan denetimi, TTK, 660 s. KHK, BDS,ler ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak yürütür.

a) Denetim Şirketi, BDS'ler ÇerÇevesinde etik hükümlere uygunluk sağlar, denetlm boyunca mesleki
muhakemeyi kullanır ve mesleki şüpheciliği sürdürür,

b) Denetim Şlrketi, finansaltabİolardaki hata veya hİle kaynaklı "önemİi yanlışlık,, ı,İsklerini belirler ve
değerlendirİr; bu risklere karşıiık veren denetim prosedürlerini tasarlar ve uygular ve denetim
görüŞüne daYanak teŞkil edecek veterll ve uygun denetim kanıtı elde eder. Hile; muvazaa, sahtek6rlık.
kasülı İhmal, gerÇeğe aYkırı beyan veya iç kontı,ol ihlailfijllerinl lçerebildiğinaen, ııııe ı<aynaı<ıı önemli
bir YanlıŞlığı tesPit edememe riski, hata kaynaklı önemli b-ir yanlışlığı tespit edememe ı.iskinden
yüksektir.

c} Denetİm Şirketi, müŞterinİn iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama
duruma uygun denetim prosedürlerinİtasarlarnak amacıyla denetimle ilgili İç kontrolü değer|endirİr.
Bununla birlikte bağımsız denetim sırasında tespit edilen, finansaltabloların denetimiyle ıİgııi ı,.1.
türlü öneml1 iÇ kontrol eksiklİği, denetİm şirketitarafından yazılı olarak müşteriye bildİrilir.

Ç} Denetim ŞirketiaYrıca İŞletme Yönetimitarafından kullanılan muhasebe politlkalarının uygunluğu
lle YaPılan muhasebe tahminlerinin ve ilgiliaçıklamaların makul olup olmadığını değerlendİı.ir.

d) Denetim Şirketi, elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Müşterinin, işletmenin sürekliliğini
devam ettirme kabiliYetine ilİşkin ciddi şüphe o|uşturabilecek olay veya şartlarıa iğili önemli bir
belirsizliğin mevcut oluP olmadığı hakkında ve lşletmenin silreklilİği esasının kullanılmasının
uYgunluğu hakkında §onuca varır. Önemli bir belirsizliğin mevcut oıorg, sonucuna varılması hölinde,
denetÇİ raporunda, finansal tabtolardakiilgİli açıklamalara dikkat çekİlİr ya da bu açıklamaların
Yeterslz olması durumunda olumlu görüş dışıntia bir görüş verilir. Varılan sonuçlar, bağımsız
raPoru tarihİne kadarelde edilen denetim kanıtlarına dayanır. Bununla birtikte,
şartlar lşletmenin sürekliliğinl sona erdirebilir.
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(3) MüŞteri, denetÇi raPoru tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yönetim kurulunun yıllık
faaliYet raPorunun i16n tarihinden öncen gerçekleşen ve bunlarıetkileyecek o|aylardan cjenetim
şirketini haberdar etmekle sorumludur.

(4) Denetim sırasında müŞteri personeli, tam bir iş bir|iği içinde denetçiye yardımcı olmakla
yükümlüdür.

(5) Yukarıda beIirtilen husus|ara ilave o|arak müşteri, bu sözleşme kapsamında denetim şirketininüstlendiği denetimi mevzuata ve BDS'lere uygun olarak yerine getirmesi için gerekli olan ve TTK,nın40ilnci maddesi ve ilgili diğer hükümlerinde belirtilen hususların sağlanmasından da sorumludur,
(Varsa diğer ilgili bilgilere yer verilir)

Ücret, FaturaIandırma ve Diğer Özel Şartlar

Madde 6*

(1) Denetim ücreti, denetim için gerekli olan zaman ve diğer masraflar (ulaşım, konaklama,
yeme-iÇrne vb.) esas alınarak hesaplanır ve faturalandırılır. Toplam denetim ücreti 50,000,00
TL oluP, bu ücret aŞağıdakiveriler çerçevesinde hesaplanmıştır. ücrete Katma Değer Vergisi
dahil değildir, Söz|eŞme damga vergisi müşteri tarafından karşılanacaktır. ödenmiş Darrıga
vergisi makbuzunun bir sureti Denetim Şirketi'ne teslim edilecektir.

(2) Denetim ücreti aYlık dönemler halinde fatura edilecek ve denetim raporu verilıne«Jen önce
tamamı öclenıniŞ olacal<tır. Fatura bedelleri fatura tarihinden itibaren 15 işgünü içincle
ödenece ktir.

Bağımsız Denetim Ekibi:

Adı Soyadı l}u Dcnetimdeki

§orumluluğu

ÇaIışma
§üresi

(Sant)

[Jcret

(§aat Başı) Deııctinı Ücrcti
sadık Özpnııaın Sorrınrlıı Denetçi l5 800,00 l2.000.00
Kami]Necırıi
Kl]SiM

(Kıdenıli)
Denetçi

20 500,00 l0.000"00

Evren karahasan Denetçi 6l 442,62 27.000,00
Abubekir
KoRKMAz

Denelçİ
yardııırcısı

10 I00,00 1.000,00

'[tıplaın:
l06 50.000,00



e) Denetim Şirketi; aÇıklamalar d6hil olmak üzere, finansal tabloların genel sunumu, yapısı ve içeriği
ile bu tabloların, temelinioluşturan işlem ve olaylarıgerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığını değerlendirir.

f) Bağımsız denetimin ve iç kontrolün yapısal kısıtlamaları sebebiyle, bağımsız denetim BDS,lere
uYgun olarak ve doğru bir Şekilde planlanmış ve yürütülmüş olsa dahi bazı önemli yanlışlıkların tespit
edilemeYebileceğine ilişkin kaçınılmaz bir riskin mevcut olduğunu taraflar göz önünde bulundurur.

(3) Denetim Şirketi, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin,
denetlenen finansal tablolarla tutarlI olup olmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetler ve
Yönetim kurulunun Şirketitehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek
ve risk YönetiminigerÇekleŞtirebiImek için riskin erken saptanması ve yönetimisisteminive buna
Yetkili komiteYi kuruP kurmadığını (böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını)
değerlendirir.

(4) Denetim Şirketi, üstlendiği denetim kapsamında yaptığı çalışmaları mevzuata ve BDS,lere uygun
olarak belgelendirir ve muhafaza eder.

(5) Denetim Şirketinin iŞ bu sözleşmede belirtilen sorumIuiukları dışında diğer mevzuattan
kaYnaklanan sorumlulukları hakkında ilgili kanun hükümleri ayrıca geçer|idir. {Varsa önem arz eden
diğer hususla r belirtilir)

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Madde 4-

(3,} Denetim Şirketi, üstlendiği denetimle ilgili olarak mesleki sorumluluk sigortasıyaptırmakla
Yükümlüdür, Sigorta Poliçesi örneği, denetim şirketitarafından sözleşmeye eklenir.

M üşterinin Sorum lulukları

Madde 5-

(1) Bağımsız denetim, müŞterinin aşağıdaki sorumluluklarını anladığı ve üstlendiği ön kabulüne dayalı
olarak yürütülür:

a) Finansaltabloların TürkiYe Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanması ve gerçeğe uygun
sunum sorumluluğu,

b) Hata veYa hile kaYnaklı önemli Yanlışlık içermeyen finansaltabloların hazırlanmasını sağlamak için
müşterinin yönetiminin gerekli eördüğü iç kontrole ilişkin sorumlu|uğu,

c) Müşterinin yönetimlnin, denetlm şirketine;

İ) Finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili kayıtlar, belge|er ve diğer hususlar gibi muttali olduğu tüm
bilgilere erişim imk6nı sağlama sorumluluğu,

ii) Denetimin amacı doğrultusunda talep edilebilecek ilave bilgileri sağlama sorumluluğu,

İiİ) Denetim kanıtlarının toPlanması için işletme içinde gerekligördüğü kişilerle kısıtlama o|maksızın
görüşme imk6nı sağlama sorumIuluğu.

(2) MüŞteri, denetim Şlrketine denetlmle ilgili olarak yapılan tüm beyanları içeren yazılı bir
mektubunun verilmesinden sorumludur. ,- /



Yedek Bağımsız Denetçilerı

( Kıdemli)

7' 01 hO / ZOZI tarihinde baŞlaYan bağımsız denetim çalışması denetim şirketi tarafından

25 / 0S / 2022 tarihi itibarıyla tamamlanacak olup,

a) Finansal tabloların denetımine i|işkin denetçi raporu 31, / 05 l zozztarihinde,

b) Yönetim kurulunun Yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin denetimine ilişkin rapor
31/ OS /2022 tarihinde,

c) Riskin erken saptanmasl Ve yönetimİ sistemi i|e buna yetkili komitenin gerekliliğinin (ve kurulmuş
olmasl h5İinde bu komitenin uygulamalarının)değerlendirilmesine ilişkin rapor g1,l05 / 2022tarihinde müşteriye sunulacaktır.

(2) FinansalTabloların Denetimine ilişkin denetçi raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.

(3)Sorumlu Denetçive yedeği denetim raporunu denetim şirketiadına yetkilidir.

son Hükümler

Madde 8*

İş bu denetim sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda

Taraflar:

Müşteri

ALTlNKltıç GIDA VE şÜT SANA
(lmza)

lsim ve unvan
lsim ve unvan

Tuna V
Tarih:01 / 10 / 2a2t /

Ekler: 1- Her ikitarafa ait lmza siı,küleri

2- Slgorta Poliçe Örneği
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Krl. Başk.v.

l 70 / 2027
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genelhüküm|er


