LUCA BAĞIMSIZ DENETİM YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
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 İşletmesi (TÜRMOB-TESMER) ile ……………
……………..
arasında
aşağıdaki
koşullarla
kiralama
sözleşmesi
düzenlenmiştir.
Sözleşmede geçen “TÜRMOB” deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığını, ‘’ÜYE’’
deyimi ise, ............................................. İfade etmektedir.
TÜRMOB-TESMER’in tebligat adresi Dikmen Cad No:562 Dikmen, Ankara,
üyenin tebligat adresi ise, ……………………………………………………… dur.
Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler
geçerli olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde karşı tarafa
bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligat usulüne
uygun olarak yapılmış sayılır.
Sözleşmede geçen ''Pasif Üye'' deyimi Luca Denetim Uygulama Yazılımını
sadece görüntüleme yetkisi olan üyeyi, ''Aktif Üye '' deyimi ise, Luca Denetim
Yazılımında en az bir denetim dosyası için işlem yapan üyeyi ifade
etmektedir.
Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Madde 2 - Bu sözleşmenin kapsamı, TÜRMOB tarafından geliştirilen Luca
Denetim Programı yazılımının ÜYE’ ye kiralanmasıdır. Sözleşme, sadece Luca
Denetim Programı Bağımsız Denetim yazılımı için geçerlidir.
Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şunlardır:
a) Sözleşme konusu Luca Denetim Programı; Müşteri Kabul
Değerlendirmesi, Denetim Dosyası Oluşturma, Aktif denetim, Ön
Çalışma ve Planlama, Risk Anketi, Risk Değerlendirme, Riske Karşılık
Verme Kontrol Testleri, Riske Karşılık Verme Maddi Doğruluk Testleri
ve Rapor modüllerinden oluşmaktadır.
b) Üye, uzaktan erişim ile bağlanılarak çalışan bu sistemle
müşterilerinin bağımsız denetim işlemlerini yerine getirecektir.
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c) Program ile ilgili değişiklik ve yenilemeler yazılım üzerinden ve/veya
mail kanalıyla üyelere bildirilecektir. Bildirim sonrası yenileme
çalışmaları TÜRMOB tarafından gerçekleştirilecektir.
d) TÜRMOB tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip üyeye, üye
numarası, kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
Üye numarası ve kullanıcı adı bir defaya mahsus olarak verilir ve
sözleşme süresince değişmez.
TÜRMOB tarafından verilen şifre geçici olup, üye tarafından derhal
değiştirilmesi zorunludur.
e) Üyelerin ilk olarak sisteme tanıtılması ve yetkilendirilmesi TÜRMOB
tarafından yapılacaktır. En yetkili kullanıcı ÜYE’dir.

Kullanıcının Yükümlülükleri
Madde 3 a) ÜYE, programın sağlıklı çalışabilmesi için asgari donanım-yazılım alt
yapısı ile internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür. Üye, yazılımın
donanımdan kaynaklanan herhangi bir sebeple çalışmaması halinde,
TÜRMOB tarafından bildirilecek gerekli eksiklikleri gidereceğini kabul
ve taahhüt eder.
b) ÜYE, Yazılım’ı ödünç veremez, programın kullanım hakkını ve kullanım
kılavuzlarını sözleşme amacı dışında üçüncü kişilere devredemez,
satamaz, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir suretle üçüncü
şahısların (kişi, kurum, kuruluş, şirket vb.) yararına sunamaz,
kullandıramaz, kopyalayamaz.
c) Luca Denetim Programı’na girilen verilerin girişinden ve doğruluğundan
ÜYE sorumludur.
d) ÜYE, Yazılım’ın kurulumu, destek hizmeti ve eğitimi gibi tüm hizmetleri
bu sözleşme süresince TÜRMOB dışında hiçbir kurum, kuruluş ve
şirkete yaptırmamayı kabul ve taahhüt eder.
e) ÜYE, kendisinin ve belirlediği kullanıcıların Yazılım’ı kullanmasındaki
yetersizliğinden bahisle ürün iadesi talebinde bulunamaz.
f) ÜYE, sipariş
yükümlüdür.

formunda

belirtilen

koşullarda

ücret

ödemekle
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g) ÜYE, kendi hatalarından ve müşterilerinin hatalarından veya art
niyetli davranışlarından doğacak zararlardan sorumludur.
h) ÜYE, TÜRMOB tarafından gönderilen ilk şifrenin sisteme kayıt girişi
yapılmadan değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olup, aksi
davranıştan sorumludur.
i) Sistemin güvenliği için önemli olan, müşteri numarası, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü
şahısların eline geçmesi halinde doğacak zararlardan ÜYE sorumludur.
TÜRMOB’un Yükümlülükleri
Madde 4 a) TÜRMOB, programı sözleşme, mevzuat ve günün koşullarına uygun şekilde
çalıştırmakla yükümlüdür.
b) Luca Denetim Yazılımı programına, paket içerisinde olmayan her türlü tasarım yazılımı,
entegrasyon, ek ürün hizmeti ve bunun gibi diğer hizmetler dahil değildir.
c) ÜYE’nin, müşteri ve kullanıcı yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem ve kullanımından
TÜRMOB hiçbir şekilde sorumlu değildir.
d) TÜRMOB, program içeriği ile ilgili yasal düzenlemeleri yasaların öngördüğü sürede
yerine getirmekle yükümlüdür.
e) TÜRMOB tarafından sağlanılan Yazılım’ın donanımlarda çalışması, test edilmesi,
kontrol ve çalışma metotlarının düzenli ve güvenli olması, sistemin güvenliği ve genel
olarak Yazılım’ın gözetimi, yönetimi ve kontrolü TÜRMOB’un sorumluluğundadır.
f) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 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 tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak
zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana
gelen aksamadan ve TÜRMOB’ a atfedilemeyecek sebeplerden kaynaklanacak
zararlardan TÜRMOB sorumlu değildir.
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g) TÜRMOB’un iş bu sözleşme nedeniyle ÜYE’ ye karşı sorumluluğu, ağır kusur halleri
hariç olmak kaydıyla, maksimum kiraladığı ürün kiralama bedeli kadardır.
h) Sözleşme iki nüsha düzenlenecek olup, asıl nüshası TÜRMOB’da bulunacaktır.
Sözleşmeden doğan damga vergisi ve diğer resim vergi ve harçlar TÜRMOB tarafından
ödenecektir.
Lisanslama ve Ücret
Madde 5 – Luca Denetim, sadece Luca Muhasebe Programı üzerinden otomatik veri çekimi
yapabilmektedir. Luca Denetim Plus, 300.000(üçyüz bin)satır ve altında veriye sahip tüm
muhasebe programlarından veri çekimi yapabilmektedir. Üye, Luca Denetim Plus’ta, sipariş
formunda belirtilen bedel karşılığında 300.001 satırdan 600.000 satıra kadar veri çekimi
yapabilecektir. Veri aktarımı esnasında mutlaka internet bağlantısı gerekmektedir. Luca
Denetim ve Luca Denetim Plus yazılımları sadece solo bağımsız denetim işlemlerinde
kullanılabilir. Bu sözleşme uyarınca ÜYE, sipariş formunda belirtilen koşullarda TÜRMOB’a
ücret ödemeyi taahhüt eder.
a) ÜYE’nin talebi halinde, hizmet, bir sonraki ödeme periyodunun başında durdurulabilir.
Pasif üyelere yıllık kullanım bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Pasif üyenin aktif
kullanıma geçmek istediğini TÜRMOB’a yazılı olarak bildirmesi ve yıllık kullanım
bedelini ödemesi halinde sistem kullanımına açılacaktır. Ödeme yapılmadığı takdirde
hizmet TÜRMOB tarafından durdurulacaktır. Üye, pasif üye olarak sisteme erişmek
isterse, yıllık bakım ve destek hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.
b) ÜYE, sözleşme yenileme tarihinden önce haklı nedenle sistemden ayrılmak isterse,
kullanmadığı süreye ait bedel iade edilmez.
c) ÜYE, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde, geçerli bir sebeple
sözleşmeyi feshetmek isterse, programın kiralama bedelinin tamamını ödemekle
yükümlü olacaktır.
Eğitim, Bakım ve Destek Koşulları
Madde 6a) Bakım ve Destek hizmeti, sözleşmenin imza tarihini takiben bir yıllık süreçte ücretsiz,
devam eden yıllarda ise ücretli olarak verilecektir. Üyeye telefon hatlarından ve internet
üzerinden ücretsiz olarak sistem desteği verilecektir. ÜYE, ücretsiz dönemin bitimine
bir ay kala bir sonraki dönemde hizmet almak istemediğini yazılı olarak TÜRMOB’a
bildirmeyi, bu bildirimi yapmadığı takdirde müteakip dönemde bakım ve destek ücreti
ödemek durumunda kalacağını kabul ve taahhüt eder
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b) ÜYE tarafından istenecek eğitim; Ek 2 deki eğitim sipariş formunda belirtilen
koşullarda gerçekleşecektir.
Sözleşmenin Feshi
Madde 7 Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce taraflarca bildirilerek süresi
sonunda feshedilebilir.
a) Tarafların
sözleşme
koşullarına
uymaması
süresinden önce gerekçe gösterilerek feshedilebilir.

halinde,

sözleşme,

b) TÜRMOB tarafından yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerin üyeye bildirilmesini
müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen üye sürenin sonunda sözleşmeyi feshedebilir.
c) Yukarıda belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, ÜYE’nin tüm borçları
muaccel olur ve TÜRMOB tarafından yapılan uyarıya rağmen ödenmediği takdirde
başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar icra yolu ile tahsil edilir.
d) ÜYE, iflas etmesi ve ya sağlık sorunları nedeniyle iş göremez duruma düşmesi sonucu,
iş yerini kapatır ise, mücbir sebeplerin varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi
feshedebilir.
e) Ücretin sözleşmede belirlenen koşullarda ve süresinde ödenmemesi TÜRMOB
açısından haklı fesih nedenidir. TÜRMOB, belirtilen ücretleri süresinde tahsil
edemediği takdirde, yazılı olarak ÜYE’den talep eder. Bu yazılı ihbarın tebliğinden
itibaren 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde başka ihbara gerek kalmaksızın
sözleşme feshedilir. Aynı tarihte program kullanıma kapatılır. Bundan dolayı
TÜRMOB’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
Sözleşmenin TÜRMOB tarafından haklı nedenlerle feshi ve programın kullanıma
kapanması halinde doğan tüm zararlardan üye sorumludur.
Süre
Madde 8 - Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Ancak, sözleşmeye ekli
sipariş formunda belirtilen ödeme yapılmadığı takdirde hizmet sunumuna başlanılmayacaktır.
Sürenin bitiminden bir ay önce taraflarca ihtarda bulunulmadığı takdirde sözleşme 1(bir) yıl
süreyle uzamış sayılır.
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Kişisel Verilerin Korunması
Madde 9- TÜRMOB-TESMER, ÜYE tarafından iletilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlar başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun
şekilde gizli tutacağını, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan teknik ve idari
tedbirleri uygulamak ve veri güvenliğini sağlamak kaydı ile sözleşme konusuyla sınırlı bir
şekilde ve sınırlı bir süre ile bu verileri kullanacağını, söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu
Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde
kullanacağını ve işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz
eden durumlar hariç olmak üzere sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini, kabul,
beyan ve taahhüt eder. TÜRMOB-TESMER, bu kapsamda sözleşmenin akdi ve hizmetlerin
temini için ÜYE tarafından iletilmiş kişisel verilerin işlenme amaçlarını da havi aydınlatma
metnini www.luca.com.tr adresinden erişime açık tutacaktır. ÜYE, TÜRMOB-TESMER’in bu
konuya ilişkin aydınlatma metnini okuduğunu beyan ve kabul eder.
Uygulama
Madde 10 - Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.
Uyuşmazlık
Madde 10 - Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
Madde11 imzalanmıştır.

Bu sözleşme

taraflar

TÜRMOB-TESMER

arasında .................................tarihinde

ÜYE

Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi
İSİM SOYADI

İSİM SOYADI
RUHSAT NUMARASI:
T.C KİMLİK NO
:
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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 TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ Eğitim Yayın ve
Yazılım Hiz. İşletmesi
Vergi No: 8810234738
İletişim E-Posta: kvkk@luca.com.tr
Adres: Dikmen Caddesi No:562 Çankaya / ANKARA 06450
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