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 LUCA K OZA KİRALAMA SÖZLE Ş MESİ  
 

Taraflar 
Madde 1 – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve 
Yazılım Hizmetleri İktisadi İşletmesi (bundan böyle sözleşmede kısaca TÜRMOB-
TESMER olarak anılacaktır) ile,………………………………….(bundan böyle 
sözleşmede kısaca ÜYE FİRMA olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla 
kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. 

 
TÜRMOB-TESMER’in tebligat adresi Dikmen Cad No:562 Dikmen, Ankara, ÜYE 
FİRMA’nın tebligat adresi ise,……………………………………………………dur. 

Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli 
olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde yazılı olarak karşı tarafa 
bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligat usulüne uygun 
olarak yapılmış sayılır. 

 

Sözleşmenin Konusu 
Madde 2- Bu sözleşme; TÜRMOB - TESMER tarafından geliştirilen LUCA KOZA 
Web Tabanlı Merkezi Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler Sisteminin kullanım 
koşullarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir. 

 
 

Lisanslama (Kullanım Hakkı Kiralaması) 
Madde 3- LUCA KOZA ürünü tüm haklarıyla TÜRMOB – TESMER’ e ait tescilli bir 
ürün olup, iş bu sözleşmeyle kiralanmak suretiyle kullanıcıya kullanım hakkı 
verilir. Ücretsiz kullanım hakkı yoktur. Bu sözleşme; LUCA KOZA için verilen 
kullanıcı numarası, kullanıcı adı ve şifresi ile yazılımın kullanım hakkını verir. ÜYE 
FİRMA, kiraladığı bu ürünü hiç bir şekilde kopyalayamayacağını ve yedekleme 
yapamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

ÜYE FİRMA, LUCA KOZA ürününü, bu sözleşmeyle ve bu sözleşmenin eki olan 
sipariş formuyla(EK-B) belirlenen sınırlar dâhilinde kullanma hakkına sahip 
olduğunu, sözleşme dışındaki kullanımların yasal olmayan kullanım tanımına 
girdiğini kabul eder. ÜYE FİRMA, bu sözleşme ile elde ettiği kullanım hakkını 
üçüncü şahıslara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 

 

Yetkilendirme 
Madde 4- Sözleşme konusu LUCA KOZA ürünü, ÜYE FİRMA'nın ticari 
uygulamalarını yazılım ortamına taşımasını sağlar. ÜYE FİRMA, LUCA KOZA’da 

gerçekleştirdiği ön muhasebe işlemlerini, LUCA Mali Müşavir Yazılımı’na 
entegrasyonla muhasebeleştirebilir. Böyle bir durumda ÜYE FİRMA, bağlı  olduğu 
ve LUCA Mali Müşavir paketini kullanan ve sözleşmenin eki (EK-B) olan sipariş 
formunda belirtilen yasal Mali Müşavirine istediği ölçüde ‘erişim yetkisini’ LUCA 
KOZA ürünü üzerinden vererek entegrasyonun gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu 
yetkilendirmenin içeriğinden ve bilgi paylaşımından tamamen ÜYE FİRMA 
sorumludur. 
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Ek Modül Kullanımı 

Madde 5- ÜYE FİRMA iş bu sözleşme kapsamında kullanım hakkına sahip olduğu 

modüller dışında, yazılıma eklenen yeni bir modülün kullanımını talep eder ise, 
TÜRMOB-TESMER tarafından belirlenen ilave kiralama bedelini ödeyerek, ilgili 
modülü kullanabilecektir. 

 
Ek Kullanım Hakkı 
Madde 6- ÜYE FİRMA’nın kiraladığı kullanım hakkının kapsamı sözleşme ekinde 
yer alan EK-B “Sipariş Formu”nda belirlenmiştir. ÜYE FİRMA, EK-B “Sipariş 
Formu” dışında sisteme yeni firma ya da kullanıcı eklemek isterse; ilave firma 
ve/veya ilave kullanıcı lisansı kiralamak zorundadır. 
ÜYE  FİRMA  sisteme  eklediği  kullanıcılara  verdiği  yetki  sınırlamasından  bizzat 
sorumludur. 

 

Ücretlendirme 
Madde 7- 

 
a) LUCA KOZA ürünü iki farklı sürümden oluşmaktadır. 

i. LUCA KOZA Standart ; ( Yönetici, Stok, Finans, Fatura yönetimi 
modülleri) 

ii. LUCA KOZA Profesyonel; (Yönetici, Stok, Finans, Fatura, Satınalma, 
Satış, Gelir - Gider Yönetimi modülleri ve Analizler) 

 
ÜYE FİRMA kiraladığı ürün versiyonu karşılığı olan ve sözleşmenin ekinde yer alan 
EK-B’deki sipariş formu kapsamındaki “kiralama bedel”ini TÜRMOB-TESMER’ e 
ödemeyi kabul eder. 

 

b) Üye firma, kiraladığı ürün versiyonuna göre sözleşme tarihinden bir yıl sonra 
başlamak üzere her yıl yıllık kullanım bedelini TÜRMOB- TESMER’e ödemeyi kabul 
eder. Sipariş formunda belirtilen yıllık kullanım bedeli ödendiği tarihten sonraki bir 
yıl için üyeye sistemi kullanma hakkı verir. Üye firma yıllık kullanım bedelini 
ödedikten sonra kullanım yılı dolmadan haklı nedenle (Mücbir sebepler, üyenin 
iflas etmesi, görevini ifa edemeyecek kadar sağlık sorunlarının  olduğunu 
belgelemesi ) sistemden çıksa dahi ödediği yıllık kullanım bedelinin iadesini talep 
edemez. Üye firma bu koşula uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

c) ÜYE FİRMA, döviz kurlarından meydana gelen artışları gerekçe göstererek 
uyarlama talebinde bulunamaz. Bu konudaki hakkından feragat etmiştir. 
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ÜYE FİRMA’nın Hak ve Yükümlülükleri 
Madde 8- 
a) ÜYE FİRMA’nın müşteri ve kullanıcı yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem ve 
kullanımından TÜRMOB-TESMER hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 
b) ÜYE FİRMA, bu sözleşme kapsamında kabul ettiği konularda sorumluluğu 
üstlenmeyi, aksi takdirde doğacak sonuçlardan sorumlu tutulacağını kabul eder. 

 

c) ÜYE FİRMA tarafından sisteme girilen tüm kayıtlar, veri güvenliği sağlanacak 
şekilde yedekleri alınarak TÜRMOB-TESMER tarafından güvenli ortamlarda 
saklanır. 

 

d) ÜYE FİRMA, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için TÜRMOB – TESMER tarafından 
önerilen asgari donanım-yazılım alt yapısını ve Internet bağlantısını sağlamakla 

yükümlüdür. 
 
TÜRMOB – TESMER tarafından önerilen asgari donanım-yazılım alt yapısı ile 
internet bağlantısı EK-A’da bulunan servis kapsamı içerisinde belirtilmiştir. 

 

e) ÜYE FİRMA, TÜRMOB-TESMER tarafından gönderilen ilk şifrenin sisteme bilgi 
girişi yapılmadan değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olup, aksi yöndeki 
uygulamaları nedeniyle doğacak sonuçlardan TÜRMOB-TESMER’ e sorumluluk 
yükleyemez. 

 

f) ÜYE FİRMA, kullanıcının hatalı kullanımından kaynaklanan kesinti ve iş 
kaybından TÜRMOB-TESMER’i sorumlu tutamaz. 

 

g) ÜYE FİRMA sözleşme ekinde yer alan EK-B Sipariş Formunda belirtilen bedelleri 
belirtilen koşul ve zamanlarda ödemekle yükümlüdür. 

 

TÜRMOB-TESMER’in Hak ve yükümlülükleri 
Madde 9- 
a) TÜRMOB-TESMER kiraladığı yazılımı, sözleşme ve mevzuata uygun şekilde 
çalıştırmakla yükümlüdür. 

 

b) TÜRMOB-TESMER yıllık kullanım ücretini piyasa koşullarına göre, gerektiğinde 
sözleşme yenileme dönemlerinde yeniden belirleme hakkını saklı tutar. 

 

c) TÜRMOB-TESMER, mevzuat nedeniyle yazılımda yapılmasına gerek gördüğü 
değişiklikleri ücretsiz olarak üye firmanın hizmetine sunacaktır. Sisteme ek modül 
ilavesi bu madde kapsamı dışındadır. 

 

d) TÜRMOB-TESMER, merkezdeki veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin 
yedeğini düzenli olarak alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 
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e) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 9. maddede belirtilen güvenlik 
önlemlerine rağmen meydana gelebilecek sorunlardan, internet hatlarında 
oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan 
sorunlardan(telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen 
arızalardan ) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan 
kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle TÜRMOB- 
TESMER tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak 
zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana 
gelen aksamadan ve TÜRMOB-TESMER’ e atfedilemeyecek sebeplerden 
kaynaklanacak zararlardan TÜRMOB-TESMER sorumlu değildir. 

 

f) TÜRMOB-TESMER’in iş bu sözleşme nedeniyle ÜYE FİRMA’ya karşı 
sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak kaydıyla, maksimum, kiraladığı 
ürünün üyelik bedeli kadardır. ÜYE FİRMA, TÜRMOB-TESMER’ den  bu tutarı 

aşan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. 
 
Gizlilik 
Madde 10-ÜYE FİRMA; kendilerine TÜRMOB-TESMER tarafından verilen ve 
açıklanan bilgi ve dokümanları, herhangi bir süreyle kısıtlı olmaksızın ve basiretli 
bir tacirden beklenen her türlü önlemi almış olarak; 
a- Büyük bir gizlilik içinde korumayı, 
b- Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya 
alenileştirmemeyi, 
c- Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında 
kullanmamayı, 
d- Yazılımı, dokümanları ve lisans anahtarını sadece kullanmaya yetkili olanların 
kullanmasını sağlamayı ve bunları üçüncü şahıslarla paylaşmamayı, 
e- Yazılımın ve dokümanların korunması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması 
için her türlü çabayı göstereceğini taahhüt eder. 

 
Hakların aidiyeti 
Madde 11- İşbu sözleşmede açıkça verildiği belirtilmeyen tüm haklar, bu yazılımın 
bütün içeriği, her türlü yazı, logo, ikon, resimler ve yazılımın düzenleniş şekli 
TÜRMOB-TESMER’in kurumsal malı olup, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve 
Uluslararası alandaki kopyalama haklarını içeren kanunlarla koruma altındadır. 
Yazılımı yeniden şekillendirmek, değiştirmek, transfer etmek, yazılımın dağıtımını 
yapmak, basımını yapmak, gösterimini yapmak dâhil TÜRMOB-TESMER’in yazılı 
izni alınmadıkça mümkün değildir. Bu yazılım ile gelen herhangi bir materyali 
değiştirmek, basımını yapmak, transferini yapmak veya benzerlerini yapmak amacı 
ne olursa olsun TÜRMOB-TESMER’in yazılı iznine tabidir. Sözleşme herhangi bir 
şekilde sona erse dahi, ÜYE FİRMA bu sözleşmenin 10 ve 11. maddelerinden doğan 

yükümlülüklerinin devam edeceğini ve bu maddelere aykırı davranmayacağını 
kabul ve taahhüt eder. 
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Süre 

Madde 12- Bu sözleşmenin süresi, sözleşme ve sözleşmenin eki olan sipariş 
formunda belirtilen bedelin tamamının ya da ilk taksitinin ödendiği  tarihten 
itibaren 3 (üç) yıldır. Sürenin hitamından bir ay önce taraflarca karşı tarafa 
sözleşmenin feshi yazılı olarak bildirilmediği takdirde, sözleşme kendiliğinden 
1(bir)’er yıllık dönemler halinde uzamış sayılır. 

 

Devir ve Temlik 
Madde 13- ÜYE FİRMA; TÜRMOB-TESMER’in yazılı onayı olmaksızın bu 
sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen başkasına 
kullandıramaz; üçüncü şahısların ve şirketlerin istifadesine sunamaz; devir veya 
temlik edemez. ÜYE FİRMA; bu maddenin her türlü ihlalinin TÜRMOB-TESMER 
açısından haklı fesih sebebi olduğunu kabul eder. 

 

Sözleşmenin Feshi 

Madde 14- 
a) Sözleşme, süre bitiminden bir ay önce taraflarca yazılı olarak bildirilerek    süresi 
sonunda feshedilebilir. 

 

b) ÜYE FİRMA’nın sözleşme koşullarına aykırı davranması halinde, sözleşme, 
süresinden önce TÜRMOB-TESMER tarafından feshedilebilir. 

 

c) Sözleşme bedelinin ödenmemesi TÜRMOB-TESMER açısından haklı fesih 
nedenidir. TÜRMOB-TESMER’in bu durumda sözleşmeyi herhangi bir bildirimde 
bulunmaksızın derhal feshederek üyenin kullandığı programı geçici olarak 
kullanıma kapatma hakkı saklıdır. ÜYE FİRMA’nın bu konu ile ilgili yazılı 
bildirimden itibaren en geç 15 gün içinde sözleşmeden doğan ücretleri ödememesi 
halinde ise, programın tamamen kullanıma kapatılması TÜRMOB-TESMER’in 
insiyatifindedir. Bundan dolayı TÜRMOB TESMER’e herhangi bir sorumluluk 
yüklenemez. 

 
d) Yukarıda belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, ÜYE FİRMA’nın tüm 
borçları muaccel olur ve TÜRMOB-TESMER tarafından yapılan uyarıya rağmen 
ödenmediği takdirde başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar icra yolu ile tahsil 
edilir. 

 
e) Sözleşmenin TÜRMOB-TESMER tarafından feshi ve programın kullanıma 
kapatılması halinde doğacak tüm zararlardan ÜYE FİRMA sorumlu olacaktır. 

 

f) ÜYE FİRMA’nın haklı sebeplerle (Mücbir sebepler, üyenin iflas etmesi,vs.) 
sözleşmeyi süresinden önce feshi halinde, ÜYE FİRMA’nın bu tarihe kadar 
sözleşme gereği yapmış olduğu ödemeler iade edilmez. 

 

g) ÜYE FİRMA, 3 yıllık sözleşme süresi dolmadan mücbir sebepler dışında herhangi 
bir sebeple sözleşmeyi fesheder ise, fesih tarihinden 3 yılın dolmasına  kadar 
geçecek süre için ödenecek yıllık kullanım bedelini de TÜRMOB-TESMER’ e 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

 
 Firma Yetki li si İmza v e Kaşe  



6  

Uygulama 

Madde 15- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri 
uygulanır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması 
Madde 16- 

a) İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar, süreç bazlı olarak Kişisel Verilerin 
işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi 
olarak “veri sorumlusu” veya veri sorumlusunun verdiği yetkiye 

dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 
olarak “veri işleyen” konumunda olabileceklerdir. Kişisel Veri paylaşımı 

ise taraflar arasında sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve sair yollarla 
gerçekleştirilebilecektir. Bu çerçevede, işbu Sözleşmede geçen “Kanun” 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu; “İlgili  Kişi”, 

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “Özel Nitelikli 

Kişisel Veri”; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf 
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri; 
“Aktarıcı Taraf”, Kişisel Verileri paylaşan tarafı; “Aktarılan Taraf”, 
Kişisel Verilerin paylaşıldığı tarafı; Kişisel Verilerin işlenmesi ise Kişisel 

Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade 
etmektedir. 

b) Taraflar başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması 

mevzuatına uymakla yükümlüdür. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek 

herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin 

işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının veya işbu 

Sözleşmenin tadilinin gerekmesi halinde; ilgili taraf söz konusu değişikliği en 

geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel her halde makul 

olan en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdür. Taraflar söz konusu 

değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı göstereceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, tarafların yükümlülükleri, 

aşağıdaki yükümlülükleri kapsamakla beraber bunlarla sınırlı değildir: 

b.1 Taraflar arasında veri sorumlusu ve veri işleyen ilişkisi  kurulması 

halinde veri işleyen kişisel verileri münhasıran karşı tarafın talimatları 

doğrultusunda işlemekle yükümlü olup, talimatların dışında veyahut kendi 

adına herhangi bir şekilde işleme faaliyeti gerçekleştiremeyeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 
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b.2 Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen veyahut kişisel verileri  üçüncü  bir 

kişiye aktaran taraf, ilgili kişilerden Kişisel Verilerinin üçüncü kişilere 

aktarılmasına ilişkin Kanun’un 8/1. ve 9/1. maddeleri kapsamında gerekli 

açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını, ilgili belgelemenin yapıldığını ve bu 

kapsamda ilgili kişilere Kanun’un 10. maddesi kapsamında gerekli 

bilgilendirmelerin yapıldığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, 

kişisel verilerin işlenmesine dair ilgili kişilerin rızalarını geri  çekilmesi 

halinde Aktarıcı Taraf, Aktarılan Tarafı bilgilendireceğini de kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Aktarılan Taraf, Aktarıcı Tarafın kendisine aktardığı kişisel 

veriler için ilgili kişilerin irtibat kişisi olarak kabul edilmemektedir. İşbu 

taahhüt taraflar arasında akdedilmiş, başkaca veyahut geçmiş sözleşmelere 

dayanarak aktarılmış olsa dahi halihazırda, işbu Sözleşmeye konu olan 

veyahut işbu Sözleşme kapsamında işleniyor sayılabilecek kişisel verilerin 

tamamı için uygulanacaktır. 

 
b.3 Aktarılan Taraf, Kişisel Verileri münhasıran verilerin kendisine 

aktarılması amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verilerin anılan 

kapsamın dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, Aktarıcı Tarafın konuya 

ilişkin yazılı iznine tabidir. Ayrıca, Aktarılan Taraf, herhangi bir sebep ile 

Kanun hükümlerine, ilgili mevzuata veya işbu Sözleşmeye uygunluk 

sağlanamaması halinde, durumu makul olan en kısa sürede Aktarıcı Tarafa 

bildirmek ile yükümlüdür. Bununla birlikte, işbu Sözleşme hükümlerinin 

ihlal edilmesinden dolayı taraflardan birinin adli veyahut idari yaptırıma 

uğraması veyahut hukuki yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirememesi 

sebebiyle tazminat veyahut cezai şart, yargılama veya tahkim giderine maruz 

kalması veya benzeri yükümlülüklerin doğması sebebiyle zarara uğraması 

halinde, oluşacak zararların giderilmesinden ihlali gerçekleştiren  taraf 

kusuru oranında sorumludur. 

 
b.4 Kişisel verilerin saklanması da dahil işlenmesi  hususunda  üçüncü 

taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda kişisel  verilerin yurtiçi 

veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Aktarıcı Tarafın 

onayına başvurulması ile ilgili üçüncü taraflarla Kanun ve yürürlükteki sair 

mevzuatın gerektirdiği kapsamda anlaşmalar akdedilmesi şarttır. Ayrıca, 

Kişisel Verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirilmesi halinde, 

kişisel verileri aktaran taraf, veri aktarımının güvenli bir şekilde 

sağlanmasından da sorumlu olacaktır. 

 
b.5 İşbu Sözleşmenin veya taraflar arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesi 

halinde, verilerin aktarıldığı taraf kişisel verilerin işlenmesine devam etmesi 

için başkaca hukuki bir dayanak bulunmaması halinde Kanun’un 7/1. 

maddesine ve Kanun ile ilgili diğer mevzuatta yer alan diğer prosedür ve 

ilkelere uygun olarak, işbu Sözleşme kapsamında işlemekte olduğu kişisel 

verileri geri döndürülemeyecek şekilde imha edilecektir. 

 
 Firma Yetkil isi İmza v e Ka şe  
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b.6 Taraflar gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca kişisel verilere 

yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve kişisel verilerin kendisine 

aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere Kanun’un 12. 

maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin tedbirleri  almakla 

yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından öngörülen tüm 

yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde 

oluşacak veyahut oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, 

kabul ve taahhüt eder. Ayrıca istenen, Kişisel Verilere yetkisiz kişilerce elde 

edilmesi halinde, Aktarılan Taraf, Aktarıcı Tarafı derhal bilgilendirmek ve 

yetkisiz erişimin sonlandırılmasına ilişkin gerekli aksiyonların derhal 

alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Aktarılan Tarafça yapılacak bildirim 

üzerine Aktarıcı Taraf, bu durumu Kurul’a ve gerektiğinde ilgili kişilere de 

bildirir. 

 
b.7 İşbu hükmün ihlal edilmesinden dolayı taraflardan birinin adli veyahut 

idari yaptırıma uğraması veyahut hukuki yükümlülük ve  taahhütlerini 

yerine getirememesi sebebiyle tazminat veyahut cezai şart, yargılama veya 

tahkim giderine maruz kalması veya benzeri yükümlülüklerin doğması 

sebebiyle zarara uğraması halinde, oluşacak zararların giderilmesinden ihlali 

gerçekleştiren taraf sorumludur. 

Uyuşmazlık 
 

Madde 17- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 
Madde 18- İş bu sözleşme ekleriyle bir bütün olup, taraflar arasında ................ 
tarihinde imzalanmıştır. 

 
 

TÜRMOB-TESMER ÜYE FİRMA: 
Yayın ve Yazılım Hizmetleri İktisadi İşletmesi Yetkili Kişi: 

KAŞE-İMZA KAŞE-İMZA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EKLER: 

1- EK-A Servis Kapsamı 
2- EK-B Sipariş Formu 
3- Ödeme Formu 

4- Firma’nın imza sirküleri 

5- Firmanın son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi ile kuruluş ticaret sicil 
gazetesi 
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EK – A SERVİS KAPSAMI 

 

Bu ek kapsamında genel ve üye firmaya özel koşullar yer almaktadır. 
 

a) ÜYE FİRMA bu sözleşme kapsamında sözleşmenin ekinde yer alan sipariş 
formunda belirtilen kullanım haklarını kiralamaktadır. Ayrıca, aynı müşteri 
numarası ile, ilave şirket artırımına gitmek istemesi durumunda, grup şirketler 
olduğunu belgelemesi halinde, TÜRMOB-TESMER tarafından belirlenen fiyat 
listesindeki indirimlerden faydalanabilecektir. 

 
b) ÜYE FİRMA bu sözleşme kapsamı dışında kullanıcı isterse ilave kullanım hakkı 
kiralayabilecektir. İlave kullanım lisansı ücreti LUCA KOZA fiyat listesinde yer 
almaktadır. 

 

c) ÜYE FİRMA, kiraladığı kullanım hakkı kapsamında kurulum, 10 saatlik  eğitim 
ve 3 ay süresince ofis, telefon ve e-posta yolu ile destek alacaktır. Üç aylık sürenin 
sonunda, ÜYE FİRMA hizmet anlaşması yapmak isterse TÜRMOB-TESMER 
tarafından belirlenen “Hizmet Fiyat Listesi” üzerinden hizmet anlaşması 
yapabilecektir. 

 

d) ÜYE FİRMA sisteme giriş bedeli, sonradan ilave edilen kullanım hakkı bedelleri 
ve sonradan yapılan hizmet sözleşmesi bedellerini, sözleşme ekinde yer alan “ödeme 
formunda” belirtilen tarih ve koşullarda ödeyecektir. Ödemeden doğacak 
problemlerden üye firma sorumlu olacaktır. 

 

e) ÜYE FİRMA, TÜRMOB – TESMER tarafından önerilen aşağıdaki asgari 
donanım-yazılım alt yapısı ile internet bağlantı hızını  sağlamakla yükümlü 
olacaktır; 

 

İşletim sistemi, Windows 7, Windows XP SP2 veya SP3, Windows Vista SP1 olarak 
önerilmektedir. XP işletim sistemleri için minimum 1 GB ram, Vista ve Windows 7 
için minimum 2 GB ve ram asgari çift çekirdek önerilmektedir. Modemlerde özellikle 
kablolu modemler kullanılmalı ve özellikle Türk Telekom onaylı modemler tercih 
edilmelidir. Kullanılan Anti virüs programlarının işlemciyi çok meşgul etmeyecek ve 
sistemin performansına engel olmayacak anti virüs programları tercih edilmelidir. 
İnternet erişim hızında istenilen asgari erişim hızı sağlanmalıdır. Adsl bağlantıları 
için, asgari (1-3 makine için )2048 ve üzeri önerilmektedir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Firma Yetki li si İmza v e Kaşe  
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EK-B SİPARİŞ FORMU 

 

Tarih: 

Sipariş Veren Firma: 

Firma Yetkilisi Adı Soyadı: 
Firma Yetkilisi E-Posta: 

Firma Tel: 
(Alan Kodu İle Birlikte Yazınız) 

Referans Mali Müşavirin 

Adı Soyadı: 
Luca Üye Numarası 

 

 

Sipariş Edilen Ürün:    LUCA KOZA 

LUCA KOZA ve LUCA Mali Müşavir Yazılımı 
 

Sipariş Edilen LUCA KOZA Versiyon: 

Standart 1 Kullanıcı : 3.540.-TL 

Standart 5 Kullanıcı : 4.720.-TL 

Profesyonel 5 Kullanıcı : 7.375.-TL 

Sipariş Edilen İlave Kullanıcı Sayısı:  5     10      15     20 Diğer: …….. 
(Kiralanan Standart Sürüm 1 ve 5 kullanıcı, Profesyonel Sürüm 5 kullanıcı hakkını kapsar. 

Bunun dışındaki kullanıcı sayısı için sipariş girilmelidir.) 

 

İlave Talepler 

LUCA Mali Müşavir Yazılımı ……… TL 
İlave Kullanıcı Tutarı ……………….. TL 

İlave Firma Artırım …………… ……..TL 
E-Fatura Uygulaması ……………….. TL 

 
Toplam Sipariş Bedeli : ……………………… TL 

 
B-Yıllık Kullanım Bedeli 

 

Yıllık kullanım bedeli TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri 

İktisadi İşletmesi Yönetimi Kurulunca belirlenecek olup ücretler kuruma ait 
www.luca.com.tr web sayfasında beyan edilen şartlar ve koşullarla tam ve 
eksiksiz ödenmelidir. 

 

Bedellere %18 KDV Dahildir. 

 

 

 

 Re ferans Mali Müşa v i r İmza Firma Yetki l isi İmza ve Ka şe  
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T Ü R M O B 

T E S M E R 
EĞİTİM YAYIN VE 

YAZILIM 
HİZMETLERİ İKTİSADİ 

İŞLETMESİ 

 
 
 

Dikmen Cad. No:562 
Dikmen/ANKARA 

Tel: 312 987 58 22 
Fax: (0312) 573 11 88 

TÜRMOB 

TESMER 
EĞİTİM YAYIN VE YAZILIM 
HİZMETLERİ İKTİSADİ 
İŞLETMESİ  
Başkent VD. 881 023 4738 

 

 
 

LUCA KOZA SÖZLEŞMESİ İLETİŞİM BİLGİ FORMU 
 

 

 
“Luca Koza Kiralama Sözleşmesi Üyesinin” 

 

 

Firma /Adı Soyadı :   

 

 

Telefon No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

İş : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ 

Cep : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Faks : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-posta : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresi : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

Fatura Adresi : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Vergi Dairesi : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vergi No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T.C Kimlik No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
Yukarıda belirtilen toplam ödeme tutarının kredi kartı hesabımdan bloke edilerek, 6 eşit taksitte,  

tahsil   edilmesini   kabul   ederim.  Not: Sözleşme   süresince   ödemeniz   gereken   yıllık kullanım 

bedellerini, buraya tıklayarak www.luca.com.tr adresinden SANAL POS aracılığı ile  veya  direkt 

olarak banka hesabından Havale/ EFT yöntemiyle ödeyebilirsiniz. 

 
 
 
 

 
TARİH: _ _ /_ _ /_ _ _ _ ÜYE KAŞE İMZA: 

https://internet.luca.com.tr/odeme/
http://www.luca.com.tr/
https://internet.luca.com.tr/odeme/
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LUCA MÜŞTERİLER İÇİN AÇIK RIZA METNİ 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz 

olan İşletmemiz nezdinde ticari ilişkilerimizin ifasında, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı 

kapsamında istisnaya giren haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında 

aşağıdaki hususlara  ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

İşletmeniz bünyesindeki ürünlerin tanıtım, bilgilendirme, broşür vb. dokümanların, 

iletilerin elektronik veya fiziksel ortamda gelmesi kapsamında; satın aldığım ürün/ürünler için 

[Luca Yazılım ve İlave Ürünleri] hizmetleri için verilerimin İşletmeniz tarafından işlenmesine 

ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. İşletme tarafından LUCA 

Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve 

isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İşletme Adı: TÜRMOB – TESMER EĞİTİM YAYIN VE YAZILIM HİZMETLERİ İKTİSADİ 

İŞLETMESİ 

Vergi  No: 8810234738 

İletişim E-Posta: kvkk@luca.com.tr 

 

Adres: Dikmen  Caddesi No:562 Çankaya  / ANKARA 06450 

Firma Yetki l isi İmza ve Ka şe  
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