
LUCA MALİ MÜŞAVİR PAKETİ BANKA ENTEGRASYONU İÇİN YETKİ BELGESİ, 
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI .A.Ş.        
_____________ Şubesi Müdürlüğüne,  
 

Bankanızın tarafıma/tarafımıza ait Bankanız nezdinde bulunan aşağıda belirttiğim özel 
cari hesaplarım(ız)a ve/veya katılma hesaplarım(ız)a ve/veya kredi hesaplarım(ız)a ait 
hesap hareketlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) iletmeye/aktarmaya yetkili olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt ederim/ederiz.  
 

Bu yetkilendirme kapsamında Bankanızın sadece özel cari hesap ve/veya katılma hesabı 
ve/veya kredi hesaplarımıza ait hesap hareketlerini TÜRMOB ile BANKA arasında 
kararlaştırılan formata göre TÜRMOB’a iletmekle sorumlu olduğunu, bunun dışındaki 
bütün sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olacağını, hesap hareketlerimi(zi)n 
TÜRMOB’a iletilmesinden sonra söz konusu bilgilerin başka amaçlarla kullanılması 
ve/veya üçüncü kişi/kuruluşlarla paylaşılmasından dolayı Bankanızın ve TÜRMOB’un 
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu nedenlerle Bankanıza ve TÜRMOB’a 
herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zı) kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. 
 

Bu yetkilendirme kapsamında TÜRMOB tarafından verilecek hizmetin, 
tarafıma/tarafımıza ait özel cari hesaplarım(ız)a ve/veya katılma hesaplarım(ız)a 
ve/veya kredi hesaplarım(ız)a ait hesap hareketlerini  Bankanızın ilettiği şekli ile, Luca 
web tabanlı Merkezi Muhasebe yazılımına entegre etmek olduğunu/olacağını ve söz 
konusu bilgileri kontrol ederek kullanacağımı(zı) kabul, beyan ve taahhüt 
ederim/ederiz. İşbu Yetki Belgesi’nin, her bir işlem için ayrı bir muvafakate gerek 
olmaksızın geçerli olduğunu, yukarıda belirtilmiş olan talebimizin geri alındığını belirtir 
yazılı bir talimatın tarafınızca teslim alınacağı tarihi takip eden bir sonraki işgünü itibarı 
ile geçerli olacağını, olabilecek gecikmeden dolayı Bankanızın ve TÜRMOB’un sorumlu 
olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, ALBARAKA 
TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından kişisel verilerimin özellikle hesabıma ait tüm 
hareketlerin toplanmasına, işlenmesine, veri tabanında tutularak periyodik olarak 
güncellenmesine ve saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluş 
ve üçüncü kişilerle, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.’nin iştirakleri ve aynı 
grupta bulunan finansal şirketlerle, bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet 
aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlarla, Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet 
sağlayıcı firmalar ile Luca Web tabanlı Merkezi Muhasebe kayıtlarının 
oluşturulabilmesini teminen TÜRMOB ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bu 
kuruluşlar tarafından işlenmesine muvafakat ediyorum. 
 
 
TÜRMOB'a hesap hareketi bilgilerinin iletilmesini istediğim hesaplar: 
 
Aşağıda Belirttiğim Hesaplarım için Gönderilsin:                           

    
(Şube - Hesap No / IBAN)  
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 



……………………………… 
……………………………… 
………………………………  
……………………………… 
 
 
Tüm Hesaplarım İçin Gönderilsin    ………. 
 
LUCA ÜYE NO    : 
MÜŞTERİ UNVANI   : 
TİCARET SİCİL NO   : 
YETKİLİ ADI SOYADI   : 
YETKİLİ TC KİMLİK NUMARASI  : 
Yetkili İmzası    : 
TARİH     : 
 
 
İşbu tarihli Yetki Belgesinin yetkili ................................................. tarafından imzalandığını 
onaylarız.  
 
___________  Şubesi  
 
İmza – Kaşe 
 


