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1. Tassa ile Turkcell arasında; İŞTE PLATİN ELİT, İŞTE PLATİN MEGA, İŞTE PLATİN PRESTİJ VE İŞTE 6  
isimli paketlerde özel indirimli kurumsal hat protokolü imzalanmıştır. Tarife fiyatlarına zam 
gelmesi durumunda yeni fiyat üzerinden yapılan protokol gereği faydalanılan indirim oranı geçerli 
olmaya devam edecektir. Bu indirim sadece paket indirim üzerinden sağlanacak, paket dışı 
kullanımlar ve paket aşımlarına indirim uygulanmayacaktır. 

 
2. Kurumsal hat protokolü 31.12.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında olup sisteme dahil olan TASSA 

üyeleri, eş ve çocukları ile anne ve babalarına hat başına indirim uygulanacaktır. Sözleşmenin 
herhangi bir ayında eklenen yeni hatlar kalan süre boyunca aynı indirim oranından 
faydalanabilecektir. 

 
3. TASSA üyesi, sorumlu olduğu hat veya hatlardan bir veya birkaçının TURKCELL tarafından 

belirtilen fatura son ödeme tarihinde ödemesini yapmaz ise, Turkcell bu hatları en fazla 5 iş günü 
sonunda giden aramalara kapatacaktır. 45 gün geçtikten sonra ödeme yapılmaması durumunda  
üyeye bağlı tüm hatların iletişimi kesilecektir. Söz konusu hatların yeniden iletişime açılması 
ancak kullanıcının ödemesini yapmasından sonra mümkün olacaktır. Bu tür durumlarda sisteme 
dahil olan kullanıcıların mağduriyet yaşamaması ve iletişimlerinin kesintiye uğramaması için 
TASSA ödeme yapmayan kullanıcıların faturalarını; kullanıcıların taleplerinin alınması, takibi, 
tahsilat işlemleri için alınan hizmet bedelinden karşılayacaktır. Söz konusu bedellerden 
karşılanacak zarar, sebebiyete mahal veren hat kullanıcılarına ve/veya üyeye rücu edilecektir. 

 
4. Sözleşme yapıldıktan sonra TASSA kurumsal kimliği adına devir olup bu indirimden yararlanan 

kullanıcılar, sözleşme bitiş tarihinden önce sistemden çıkma kararı verirse cayma bedeli 
alınmayacaktır ancak son ay faturası indirimsiz olarak tahsil edilecektir. Kurumsal hatta geçiş Ö.İ.V 
kalan taksitleri varsa bu bedele eklenecektir. 

 
5. Fatura ödemesini geciktiren kullanıcılara, Turkcell tarafından kurumsal hatta uygulanacak her 

türlü cezai yaptırım ve paket ücretleri yansıtılacak olup hattın borcunun tamamen ödenmemesi  
sebebiyle kapanması ve benzeri hallerde cezai şart bedelleri de kullanıcıya yansıtılacaktır. 

 

6. İndirimden faydalanılabilecek Turkcell paketleri İŞTE SÜPER PLATİN BLACK 50, İŞTE SÜPER PLATİN 
BLACK 30, İŞTE SÜPER PLATİN 20, İŞTE SÜPER PLATİN 15 VE İŞTE 6 olup tarifeler iş bu sözleşme ile 
birlikte kullanıcı tarafından seçilecektir. Taahhüt süresi içerisinde tarife içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmayacak olup farklı tarife seçimi yapılabilecektir. Tarife ve paket içerikleri tablo da 
belirtilmiştir. Turkcell’in bu tarifeler dışında kalan diğer işte paketlerinin fiyatları, ayrı olarak  
bildirilecektir. 

 
7. Bireysel hattan kurumsal hatta devrolunacak hatlar için 86 TL yeni tesis Ö.İ.V. 12 eşit taksite 

bölünerek faturalara yansıtılacaktır. 
İ- Bireysel hattında tarife, paket, cihaz vb kontrat ve taahhüttü bulunan kullanıcılar kurumsal 
hatta devir esnasında ortaya çıkacak cayma bedellerinden kendileri sorumlu olacaktır. 
İİ-TASSA üyeliği sona eren kullanıcın kurumsal hattı kapatılacak olup 4 ve 5. Madde de yer alan 
bedeller kullanıcıdan tahsil edilecektir. 
İİİ- Bireysel hat kullanımı esnasında verilen otomatik ödeme talimatları, TASSA kurumsal hattına 
geçiş yapıldıktan sonra mevcutta bulanan otomatik ödeme talimatı iptal edilmelidir. 
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İİİİ- Diğer operatörlerde bireysel hat kullanan kullanıcı da aynı şekilde önce hattını Turkcell 
bayilerinden bireysel olarak Turkcell faturalıya taşıyıp ardından kuramsal hatta devir yapacaktır.  
Burada çıkabilecek cayma bedelleri de yine bireysel olarak eski operatörüne ödeyecek ancak  
TASSA kurumsal hat sistemine giriş için Turkcelle ödenmesi gereken 86 TL yeni tesis Ö.İ.V. 12 eşit 
taksite bölünerek faturalara yansıtılacaktır. 

 

8. TASSA kurumsal hat kullanıcıları faturalarını iş bu sözleşme ile seçecek oldukları paket bedeli 
üzerinden ödeyecek, kullanıcının ay içinde yaptığı kişisel aşımlar paket fiyatına eklenerek fatura 
edilecektir. Kullanıcı Turkcell kurumsal hattına yükleyeceği “ Digital Operatör ” uygulamasından  
ay içinde kalan paket içerikleri ve aşımlarını görebilecektir. 

 
9. Kurumsal hatlar kendi içinde kurulacak “BİP” grubu sayesinde kullanıcının seçmiş olduğu pakette 

tanımlanan internet paketinden herhangi bir harcama yapmaksızın BİP içi ses ve data trafiğini 
kullanabilecektir. 

 
10. Sisteme konu olan dört adet alternatif paket içerikleri dakika, internet, gün, mesaj sayısı gibi 

haklarda sözleşme süresince azaltma yapılamayacaktır. 
 

11. Aşağıda belirtilen İŞTE 6 paketi hariç diğer paketlerde ayrıca Platinum ayrıcalıklarının tümünden  
faydalanacaktır. Platinum ayrıcalıklarının takibi için her kullanıcının Platinum uygulamasını 
telefonlarına indirmesi tavsiye edilir. 

 

- Tarife fiyatlarına KDV ve ÖİV dahildir 
 

- Devir edilen hatlardan aylık 2,32 TL olan Telsiz kullanım ücreti ve 7,17 TL yeni tesis Ö.İ.V. alınacak 
olup devir ücreti 12. Ayın sonunda bitecektir. 

 

- Yeni alınacak hatlardan aylık 2,32 TL olan Telsiz kullanım ücreti ve 7,17 TL yeni tesis Ö.İ.vergisi 
ücreti alınacak, ayrıca 2,32 Telsiz ruhsat taksiti tahsil edilecektir. Yeni tesis vergisi ve telsiz ruhsatı 
taksiti 12. Ayın sonunda bitecektir. 

 

- Yurt dışında geçerli ülkelerde işte süper Platin Black 50 ve işte Süper Platin Black 30 paketleri 
için ilk 5 gün, işte Süper Platin 20 paketi için ilk 4 gün, işte Süper Platin 15 paketi için ilk 3 gün  
kullanımlarınızda paketinizden ek ücret ödemeden kullanım yapabilirsiniz. Bu belirtilen 
günlerden sonraki kullanımlarınız için “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliği bulunmaktadır. 
Belirtilen günlük süreler bir fatura dönemimin içindeki toplam süredir. Bu belirtilen günlük 
sürelerden dağınık veya birlikte bir fatura döneminin içinde her yurt dışından sinyal aldığı anda 
kullanmaya başlayarak faydalanabilirsiniz yukarıda belirtilen Günlerin sonunda günlük ülke 
gruplarına göre 39,00 TL ve 49,00 TL üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Sözleşme süresi içinde 
ülke listeleri ve günlük ücretlerde değişiklik olabilir. Ülke grup fiyatlandırmaları ve Platinum  
ayrıcalıklarına ilişkin detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. - TASSA 
kurumsal hat abonelik sistemine kaydolan üye, İŞTE SÜPER PLATİN 50,İŞTE SÜPER PLATİN 30,İŞTE 
SÜPER PLATİN 20, İŞTE SÜPER PLATİN 15 paketlerinden herhangi birini seçmesi halinde  aylık 10 
TL (KDV DAHİL) kurumsal hizmet bedelini VE İŞTE 6 paketini seçmesi halinde ise aylık 5 TL (KDV 
DAHİL)TASSA iktisadi işletmesine her ay ödeyecektir. Sisteme dahil edilen hatların hizmet bedeli 
geri ödemesi yapılmayacaktır. 

http://www.turkcell.com.tr/
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PAKETLER ve PLATİNUM içerikleri 

 İŞTE SÜPER 
PLATİN 
BLACK 50 

İŞTE SÜPER 
PLATİN 
BLACK 30 

İŞTE SÜPER 
PLATİN 
20 

İŞTE SÜPER 
PLATİN 
15 

İŞTE 
SÜPER 6 

Her Yöne Görüşme 15.000 dk 13.000 dk 12.000 dk 10.000 dk 1.000 dk 

Türkiye’ den Yurt dışına arama 1000 dk 1.000 dk 1.000 dk 1.000 dk ---- 

İnternet 50 GB 30 GB 20 GB 15 GB 6 GB 

SMS (Yurtdışı) 100 100 Adet 100 Adet 100 Adet ----- 

SMS (Yurtiçi) 250 250 Adet 250 Adet 250 Adet 250 
Adet 

Yurtdışı kullanım ücretsiz gün 
sayısı 

5 Gün 5 Gün 4 Gün 3 Gün ------- 

LİSTE FİYATLARI 715 469 415 379 212 

TASSA ÜYE VE YAKINLARINA ÖZEL 
FİYAT 

221,65 145,39 TL 128,65 TL 117,49 TL 65,72 TL 

Üye Adı Soyadı : 
T.C. Kimlik No. : 
TEL : 
Tarife : İşte Süper Platin Black 50 

 
: İşte Platin Black 30 

 

: İşte Süper Platin 20 
 

: İşte Süper Platin 15 
 

: İşte6 
Yukarıda yazılı kampanya detayları ve koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

ASIL ÜYE İMZA VE TARİH 
 

YAKINLARI 
1 :AD SOYAD : 
TC NO : 
TELEFON : 
PAKET : 

 

2:AD SOYAD : 
TC : 
TELEFON : 
PAKET : 

 

3: AD SOYAD : 
TC : 
TELEFON : 
PAKET : 
TOPLAM HAT SAYISI: 


