1. TALPA ile Turkcell arasında, liste ﬁya 305 TL olan İŞTE PLATIN ELIT pake üzerinden %69 indirim uygulanarak, aylık
95 TL karşılığında Kurumsal Hat Protokolü imzalanmış r. Tarife ﬁya na zam gelmesi durumunda yeni ﬁyat üzerinden
anlaşma sağlanan %69 indirim geçerli olmaya devam edecek r. Bu indirim sadece tarife paket ücre üzerinden
sağlanacak, paket dışı kullanımlar ve paket aşımlarına indirim uygulanmayacak r./////////////////////////////////
2. Kurumsal Hat Protokolü 24 aylık olup sisteme dahil olan TALPA üyeleri, eş ve çocuklarına hat başı indirim
uygulanacak, sözleşmenin herhangi bir ayında eklenen yeni hatlar kalan süre boyunca aynı indirim oranından
faydalanabilecek r. (Örneğin sözleşme başlangıç tarihi 26 Ağustos 2019 ise, 26 Ağustos 2021 tarihine kadar bu tarih
aralığında herhangi bir tarihte sisteme dahil olan hatlar protokolün bi m tarihi olan 26 Ağustos 2021 tarihine kadar
aynı indirim oranından faydalanabilecek r.)////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. Turkcell hat kullanıcıları, fatura bilgilerine Dijital Operatör uygulaması üzerinden her ay ulaşabileceklerdir. TALPA;
Dijital Operatör uygulaması üzerinden görüntülenecek olan aylık fatura bedelinin üzerine 15 TL hizmet bedeli
eklemek sure yle tüm hat kullanıcılarına bireysel fatura düzenleyecek r. Geçmiş ayın fatura bedelleri izleyen ayın
10. günü hat kullanıcısının TALPA'ya vereceği kredi kar ndan (TALPA üyelik aida veya Otopark aboneliği ücre gibi)
çekim yapılmak sure yle tahsil edilecek r./////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. Hatlardan bir ya da bir kısmı ödemesini, ödeme tarihinde yapmaz ise, Turkcell bu hatları en fazla 3 gün sonra giden
aramalara kapatacak r. 45 gün sonra ise bir kullanıcının dahi ödeme yükümlülüğünü yerine ge rmediği
anlaşıldığında sisteme dahil olan tüm hat kullanıcılarının ile şimi kesilecek r. Sözkonusu hatların yeniden ile şime
açılması ancak kullanıcının ödemesini yapmasından sonra mümkün olabilecek r. Bu tür durumlarda sisteme dahil
olan kullanıcıların mağduriyet yaşamaması ve ile şimlerinin kesin ye uğramaması için TALPA ödeme yapmayan
kullanıcıların faturalarını; kullanıcıların taleplerinin alınması, takibi, faturalandırılması ve tahsilat işlemleri için alınan
Hizmet Bedelinden karşılayacak r.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. Sözleşme yapıldıktan sonra TALPA Kurumsal kimliği adına devir olup bu indirimden faydalanan kullanıcılar, 24
aylık taahhüt süresine göre belirlenmiş sözleşme tarihinden önce sistemden çıkma kararı verirse cayma bedelini
ödemekle yükümlü olacak r. Bu bedel, 305 TL olan bireysel abonelik bedeli ile TALPA Kurumsal abonelik ücre olan
95 TL arasındaki fark r.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
a) Cayma bedeli 24 aylık taahhüt süresinin ilk 12 ayında kullanıcının sistemde kaldığı süre dikkate alınarak
hesaplanacak r. (01.09.2019 tarihinde sisteme dahil olan kullanıcı, 01.12.2019 tarihinde sistemden çıkmak isterse,
sistemde kaldığı süre (3 ay) kadar cayma bedeli (3 ay X 210 TL = 630 TL) ödeyecek r./////////////////////////////////
b) 24 aylık taahhüt süresinin ikinci yılında (26.08.2020'den sonraki dönem) sistemden çıkmak istediğinde kalan ve
yararlanamayacağı süre kadar cayma bedeli ödemekle yükümlü olacak r. (01.09.2019 tarihinde sisteme giren
kullanıcı, 01.12.2020 tarihinde çıkmak istediğinde taahhüdün sona ereceği 24 aylık sürenin kalan dönemi olan
01.12.20120-26.08.2021 arası için 9 aylık kalan süre bedelini -9 ay X 210 TL=1890 TL- ödeyecek r.////////////////////
c) Sistemde kaldığı süre veya sistemden çık ğında kalan süre, 24 aylık TALPA taahhüdü üzerinden değil bireysel hat
kullanıcısının sisteme girdiği ve çık ğı tarihler esas alınarak belirlenecek r.////////////////////////////////////
6. Belli nedenlerle fatura ödemesini gecik ren kullanıcılara uygulanacak yap rım 3. Maddede belir lmiş olup ha n
aramaya kapa ldığı süre içinde paket ﬁya tahakkuk e rilerek kullanıcıya yansı lacak r. Ha n borcunun
ödenmemesi nedeniyle tamamen kapa ldığı durumda ise, kapalı olduğu süreyle sınırlı olmak üzere aylık 3 TL olan en
düşük tarifeye alınacak ve TALPA Hizmet bedeli eklenerek faturalama yapılacak r.///////////////////////////////////
7. Bir süreliğine ile şim kurmama tercihi olan kullanıcıların hatları en fazla 3 ay süreyle aylık 3 TL ücret karşılığı
dondurularak, gelen-giden aramaya kapa lacak r. Bu durumda tarife paket ücre de yansı lmayacak, TALPA bu p
kullanıcılara 3 TL + TALPA hizmet bedeli üzerinden faturalama ve tahsilat yapacak r. Hatlarını dondurmak isteyen
kullanıcıların her ayın 9'undan önce TALPA'nın görevlendirdiği proje sorumlusuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
Ayın 10 undan sonra yapılacak bildirimler bir sonraki faturada işleme alıncak r.
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8. Hat kullanıcıları 14. Maddenin al nda yer alan alterna f paketlerden biri ile değiş rmek isterse bu
taleplerini TALPA'nın görevlendirdiği proje sorumlusuna yapacaklar, Turkcell müşteri hizmetleri veya başka
kanallar üzerinden değişiklik talebinde bulunamayacaklardır.
9. Seçilen tarife pake “İŞTE PLATIN ELIT” olup liste ﬁya 305 TL'dir. Tarife içeriği, yurt dışında anlaşmalı ülkeler ve
diğer detaylar aşağıda belir lmiş r. Tarife pake kullanıcının isteği doğrultusunda İşte Pla n Mega veya İşte Pla n
Pres j olarak da seçilebilir. Taahhüt süresi içerisinde tarife içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olup farklı
tarife seçimi yapılabilecek r. Tarife içeriklerine tablodan ulaşabilirsiniz.
10. Bireyselden kurumsala devir olacak hatlar için 65 TL devir ücre 12 aya bölünerek aylık 5,42 TL olarak
faturalarına yansı lacak, TALPA hat kullanıcısına kes ği faturaya bu miktarı da ekleyecek r.
a) Bireysel ha nda tarife ya da cihaz kontra olan kullanıcı kurumsala devir yaparken ortaya çıkabilecek cayma
bedelini kendisi Turkcell'e ödeyecek r.
Bireysel tara a bulunan sözleşmenin iptal işlemi, bireysel ha n fatura kesim tarihinden önce yapılır ve fatura kesim
tarihi gelmeden Kurumsal'a devir edilir ise, cayma bedeli Kurumsal faturasında çıkacak r.//////////////////////////
Bireysel tara a bulunan sözleşmenin iptal işlemi, bireysel ha n fatura kesim tarihinden sonra yapılır ve fatura
kesilir ise, fatura ödemesi Bireysel tara a yapılır ve sonrasında Kurumsal devir işlemi yapılabilir.
b) TALPA üyeliğinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, işlemin yapıldığı aya ait fatura paket ﬁya üzerinde
düzenlenecek, bu miktara ayrıca cayma bedeli eklenerek faturalandırılacak r.
c) Bireysel tara a daha önceden verilen otoma k ödeme talima var ise, TALPA kurumsala geçiş yapıldıktan sonra
mevcu a bulunan otoma k ödeme iptal edilmelidir.
d) Rakip operatörde bireysel hat kullanan kullanıcı da aynı şekilde önce ha nı Turkcell bayilerinden bireysel olarak
Turkcell'e faturalı olarak taşıyıp ardından kurumsala devir yapacak r. Burada çıkacak cayma bedelini de yine
bireysel olarak eski operatörüne ödeyecek ancak Turkcell kurumsala (TALPA sistemine) giriş için ödemesi gereken
65 TL yukarıda belir ldiği şekilde ilk faturalarından başlayarak 12 ayda tahsil edilecek r.
11. TALPA kurumsal hat kullanıcıları faturalarını baz paket bedeli (95 TL) üzerinden ödeyecek, kullanıcının ay içinde
yap ğı kişisel aşımlar paket ﬁya na eklenerek fatura edilecek r. Kullanıcı Turkcell kurumsal ha na yükleyeceği
“Dijital Operatör” uygulamasından ay içinde kalan paket içerikleri ve aşımlarını görebilecek r. Uygulamada güncel
fatura tutarı indirimsiz bedel üzerinden görüntülenecek (305 TL+paket aşımı) olup fatura kesiminden sonra
indirimli tarife ücre + paket aşımı olarak gösterilecek r.
12. Kurumsal hatlar kendi içinde kurulacak “BİP” grubu sayesinde BİP içi ses ve data traﬁğini BİP yazılımının kendi 20
GB'lik pake içerisinden tarifenin internet pake ni harcamadan kullanabilecek r. Bu paket Mega ve Pres j
paketlerde 5 GB hak tanımaktadır.
13. Sisteme konu olan 3 adet alterna f paket içeriklerindeki dakika, internet , gün, mesaj sayısı gibi haklarda 24 aylık
taahhüt süresince azaltma yapılamayacak r.
14. Aşağıda belir len 3 tarife seçeneği de ayrıca Pla num ayrıcalıklarının tümünden faydalanacak r. Pla num
ayrıcalıklarının takibi için her kullanıcının Pla num uygulamasını telefonlarına indirmesi tavsiye edilir. Bir adet
örnek Pla num ayrıcalığı aşağıda belir lmiş r.
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- Tarife içinde yer alan yurtdışını arama 1000 dk kapsamındaki ülkeler aşağıdaki gibidir;
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, ABD Virgin Adaları, Andora, Avustralya, Belarus, Bermuda, Butan, Büyük
Biritanya (İngiltere,Galler, İskoçya), Cebelitarık, Çek Cumhuriye , Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Fransız
Guyanası, Guam, Guyana, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Hollanda An lleri, İrlanda, İtalya, İspanya, İzlanda,
Kanada, Katar, KKTC, Kosta Rika, Laos, Macaristan, Malta, Mar nik, Mısır, Nabibya, Norveç, Paraguay, Peru,
Portekiz, Reunion, Romanya, Saint Lucia, San Marino, Singapur, Svaziland, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, Uruguay,
YeniZelanda, Yunanistan
- Güncel ülke listelerine www.turkcell.com.tr web sayfasından inceleyebilirsiniz.////////////////////////////////////
- 27 Mart 2018 tarihi i barıyla, “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliği ile yurt dışında geçerli ülkelerde kullandığınız
pake nizin içeriği bi ğinde kullanıma devam etmeniz durumunda kullanımlarınız 1GB/49TL ve 100dk/49TL olarak
ücretlendirilecek r. Kullanım yap ğınız sürece 1 GB 49TL ve 100 dk 49 TL, 30 kereye kadar yenilenecek ve
sonrasında tekrar 40 kr/MB ve 40 kr/dk olarak kullanıma devam edilecek r. SMS paket aşımı 33,25 kr/SMS olarak
ücretlendirilir.
- Yurt dışını aramalarda konuşma aşımı 46,25, yurt dışına doğru sms aşımı 33,25 Kr/SMS' r.
- Paket içeriğindeki konuşma ve konuşma aşım ücretlendirme periyodu yurt içinde 6 saniyedir. Yurt içinden yurt
dışına aramalarda 10 saniye, Yurt dışında 60 sn'dir. İnternet için yurt içinde ve yurt dışında 1 KB'dir.
- Yurt dışına doğru kapsamdan çıkarılan ülkeler yönüne arama yap ğınızda ha nıza Avantajlı görüşme süreleri
otoma k olarak tanımlanacak r: Ücretlendirme her 30 dakikalık süre için 15 TL olarak uygulanacak r. 30 dakikalık
sürenin bitmesi durumunda konuşma süresi 30 dakikalık periyodlar halinde 15 TL'ye yenilenecek r. 22 Kasım 2017
tarihi i barıyla paket ücre 15 TL olarak güncellenmiş r.
- Ayrıca aşağıdaki ülkelere doğru arama yapıldığında mevcu a olduğu gibi Standart Uluslararası Arama ücretleri
uygulanmaya devam edecek r:
Azerbaycan, Brunei, Cezayir, Cibu , Demokra k Kongo Cumhuriye , Doğu Timor, Estonya, E yopya, Falkland
Adaları, Fiji, Fildişi Sahili, Fr. Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Grönland, Guadeloupe, Honduras,
Jamaika, Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Küba, Libya, Lihtenstayn, Makedonya, Maldivler, Mayo e,
Monako, Moritanya, Myanmar (Burma), Orta Afrika Cumhuriye , P. Yeni Gine, Sao Tome, Senegal, Sırbistan, Somali,
Somali Demokra k Cumhuriye , Tunus, Zimbabve
- TV+ Cep pake ve servis erişiminde kullanılabilecek 10GB internet pake İŞTE PLATIN Pake nizin hediyesidir.
Uygulamayı ücretsiz indirip h p://trcll.im/tvplus Turkcell şifrenizle giriş yapmak yeterlidir. 5 Ocak 2017 i barıyla
İşte Pla n paketlerinde TV+ Pake otoma k ak ﬂenir. Bu paketler arası geçişlerde hediye TV+ Pake devam eder. 5
Ocak 2017 öncesinde paketlere gelen aboneler hediye TV+ Pake 'ne KURUMSAL PLATINTV yazıp 2200'a SMS
göndererek ücretsiz olarak ka labilirler.
- Turkcell TV+ 10GB internet pake bi kten sonra, başka bir internet pake yoksa, mobil internet üzerinden yapılan
Turkcell TV+ kullanımlarında internet hızı 1 kbpsa düşer. Başka bir internet pake varsa, Turkcell TV+ kullanımları hız
kısı olmadan bu internet pake nden düşer. İnternet paketlerinde hız kısı olan abonelerin Turkcell TV+'a özel data
paketleri var ise, hız kısı ndan etkilenmez ve Turkcell TV+ izlemeye devam edebilirler. Turkcell TV+ internet pake
dışında hız kısıtsız bir internet pake varsa, paketlerin kotası bi kten sonra, Turkcell TV+ kullanımları da hız kısı na
girmeden devam eder.
Yukarıda yazılı kampanya detayları ve koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.
Adı Soyadı:
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TALPA Üye No:

TC. Kimlik No:

Tarih:

İmza:

