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DenizBank Afili Mali Müşavirler’in iş yüklerini %40
hafifletiyor!
DenizBank ile TÜRMOB arasında imzalanan “LUCA – Banka Hesap Hareketleri
Entegrasyonu” protokolü ile DenizBank müşterisi Mali Müşavirler hem iş
yüklerini %40 azaltacak hem de Afili Bankacılık ayrıcalıklarından
faydalanabilecek.
Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi çözümler sunan
DenizBank, Mali Müşavirlerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir işbirliğine imza attı. DenizBank ile
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)
arasında “LUCA Banka Hesap Hareketleri Entegrasyonu” işbirliği protokolü imzalandı.
İş yükü %40 azalıyor
LUCA, Türkiye’nin ilk web tabanlı merkezi muhasebe sistemi ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu
proje kapsamında gerçekleştirilen ilklerden birisi de “Banka Hesap Hareketleri Muhasebe
Entegrasyonu”. Bu entegrasyon ile meslek mensuplarının iş yükü yüzde 40 azalıyor. Böylelikle mali
müşavirlerin müşterilerine çok daha hızlı hizmet verebilmeleri sağlanıyor. DenizBank ve LUCA’nın
ortaklaşa gerçekleştirdiği bu çalışmayla uzun zaman alan ve yoğun emek harcanan manuel
muhasebeleştirme işlemleri, kısa sürede, güvenli ve hatasız bir şekilde gerçekleşiyor. LUCADenizBank Hesap Hareketleri Entegrasyonu uygulamasından, LUCA muhasebe programını kullanan
DenizBank müşterisi serbest muhasebeci mali müşavirler ile onların muhasebe kayıtlarını tuttuğu tüm
şahıs ve firmalar yararlanabilecek. Uygulama kapsamında muhasebeleştirilecek hesap hareketleri
LUCA’ya otomatik olarak gelecek ve muhasebe kayıtları otomatik yaratılacak.
Mali müşavirler aynı zamanda Afili Bankacılık müşterisi
DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Mali müşavirler zaten DenizBank’ın Afili Bankacılık müşterisi konumunda. Afili Bankacılık’la hem Afili
müşterilerimize hem de ailelerine ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyoruz.” Müşteri ve ailesi için
kaliteli, özgün, ayrıcalıklarla dolu ilk ve tek bankacılık anlayışının DenizBank’ta olduğunun altını çizen
Ertürk, “Şubelerimizdeki Afili Danışman arkadaşlarımızın sunduğu kişiye özel hizmetlerin yanında,
şubede işlemlerde öncelik sırası, yatırım, kredi, mevduat ve sigorta ürünlerinde ayrıcalıklı fiyatlamalar,
ücretsiz veya indirimli bankacılık işlemleri gibi ayrıcalıklı hizmetler Afili Bankacılık müşterilerine özel
sunuluyor” dedi.

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜRMOB ile yaptığımız işbirliği aynı zamanda mali müşavirlerimizin
müşterileri olan KOBİ’ler için de çok faydalı. DenizBank, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek
müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.”
İşbirliği ile ilgili açıklama yapan TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, “TÜRMOB üyelerimizin
mesleklerini icra ederken mümkün olduğunca iş yükü altında ezilmeden, daha mesleki konulara odaklı
çalışmalarını sağlamak amacıyla sürekli yeni çalışmalar yapmaktadır. LUCA bu anlamda 11.500 üyesi
ve 90.000 civarında kullanıcısı ile TÜRMOB’un en önemli projelerinden birisidir. Bu mesleğin en üst
kurumu olarak bu çalışmaları yapmak bizim sorumluluğumuzdur ve biz de bu farkındalıkla yenilikler
yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma bizi memnun
etmiştir.” dedi.
İşbirliğinden yararlanmak isteyen DenizBank müşterilerinin DenizBank şubelerine başvurması,
imzaladıkları yetki belgesinin aslını DenizBank şubesine bırakması ve bir örneğini de TÜRMOB’a
fakslamaları yeterli olacak. Yetki belgesinde, otomatik kayıt sistemi ile takip edilecek hesap
numaralarının da bildirilmesi gerekiyor.

