TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI’NIN KOŞULLARI:
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon abonelerinin (“Abone”), aşağıdaki şartları
sağlamaları koşuluyla, 28.03.2014 (bu tarih dâhil) – 01.04.2016 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında geçerli
olan Türk Telekom KONUŞTURAN GSM HAVUZ Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
a) Türk Telekom tüzel kişi abonesi olmak,
b) Kampanya’dan yararlanan (Havuz Uygulaması kapsamında 1 adet hattın olması durumunda)
hattın/(Havuz Uygulaması kapsamında birden fazla hattın olması durumunda hatların son 3
(üç) aydır faturasını düzenli olarak ödüyor olmak,
c) Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
d) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
e) Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’ya başvuruyor olmak,
f) Kampanya’dan yararlanan (Havuz Uygulaması kapsamında 1 adet hattın olması durumunda)
hattın/(Havuz Uygulaması kapsamında birden fazla hattın olması durumunda hatların
tamamının İş Avantaj, İş Avantaj BİZ, İş Avantaj Her Yöne, Kamuya Özel BİZ, Kamuya Özel Her
Yöne tarifelerinden birinde olması,
g) Kampanya’dan yararlanan hatların havuz uygulamasında olması,
h) 12 (oniki) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan taahhüdün ihlal edilmesi durumunda işbu
Koşullarda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i tek seferde ödemeyi taahhüt etmek.
1) Kampanya kapsamında Abone aşağıda içerikleri açıklanan 3 adet Konuşturan GSM Havuz Paketi’nden
(“Paket”) birini tercih edebilir:
1. Paket*: 12 ay boyunca her ay 1.000.000 (birmilyon) dakika GSM yönüne görüşme karşılığında, GSM
yönüne yapılacak aramaların dakika fiyatının tüm vergiler dahil 6,5 Kr olduğu paket
2. Paket*: 12 ay boyunca her ay 2.000.000 (ikimilyon) dakika GSM yönüne görüşme karşılığında, GSM
yönüne yapılacak aramaların dakika fiyatının tüm vergiler dahil 6,3 Kr olduğu paket
3. Paket* : 12 ay boyunca her ay 3.000.000 (üçmilyon) dakika GSM yönüne görüşme karşılığında, GSM
yönüne yapılacak aramaların dakika fiyatının tüm vergiler dahil 6,1 Kr olduğu paket
(*Tüm Paket’lerde GSM yönüne yapılan aramalarda İş Avantaj BİZ Tarifelerinin ücretlendirme periyodu
geçerlidir.)
Abone’nin tercih ettiği Paket’e göre;
1. Paket’i tercih etmesi durumunda, Paket’in aylık 1.000.000 dk GSM yönüne görüşmeyi içermesi
nedeniyle 65.000 TL(Atmışbeşbin Türk Lirası) (vergiler dahil), 12 (oniki) ay sürecince her ay,
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2. Paket’i tercih etmesi durumunda, Paket’in aylık 2.000.000 dk GSM yönüne görüşmeyi içermesi
nedeniyle 126.000 TL (Yüzyirmialtıbin Türk Lirası) (vergiler dahil), 12 (oniki) ay süresince her ay,
3. Paket’i tercih etmesi durumunda, Paket’in aylık 3.000.000 dk GSM yönüne görüşmeyi içermesi
nedeniyle taahhüdü nedeniyle 183.000 TL (Yüzseksenüçbin Türk Lirası) (vergiler dahil), 12 (oniki) ay
süresince her ay
Havuz uygulamasında Referans (Pilot) Numara olarak gösterilen numaraya aylık olarak
ücretlendirilecek ve Abone tarafından ödenecektir.
Ayrıca, Paket’lerde yer alan aylık dakikaların aşılması halinde, 1. Paket ve 2. Paket için her bir dakika
aşımı tüm vergiler dahil 12 Kr/dk üzerinden, 3. Paket için ise her bir dakika aşımı tüm vergiler dahil 6,1
Kr/dk üzerinden; dakika aşımını gerçekleştiren ve Havuz Uygulaması kapsamında olan ilgili telefon
numarasının faturasına yansıtılacaktır.
Örneğin, Abone Kampanya kapsamında Paket 1’i seçtiyse, 1.000.000. GSM görüşmesine kadar GSM
görüşmeleri 6,5 Kr üzerinden ücretlendirilecek ve Referans (Pilot) Numara’ya faturalanacaktır.
Ancak, GSM yönüne 1.000.001. görüşme gerçekleştiğinde bu görüşmeyi yapan Havuz Uygulaması
kapsamındaki numaraya GSM yönüne 1 dakikalık aşım ücreti olarak 12 Kr yansıtılacaktır.
2) Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak olup, sadece
bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin bulunduğu tarifeye
göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarı değişkenlik gösterecektir. Abone’nin kanun
hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından
karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/
Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.
3) Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Abonelik
Sözleşmelerini/Hizmet Formları’nı (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya
kapsamında imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir
kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep karşılanmayacaktır. Abone’nin devir talebinde ısrar
etmesi durumunda işbu Koşulların 4.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
4) 4.1. Abone’nin, Kampanya kapsamından çıktığı haller şöyledir: Taahhüt süresi olan 12 ay dolmadan,
Havuz Uygulaması’ndaki tüm telefon aboneliklerinden vazgeçmesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki
telefonlardan biri, birkaçı veya tamamına ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi,
Havuz Uygulaması kapsamındaki tüm Telefon Aboneliği Sözleşmelerini/Hizmet Formları’nı
feshetmesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki telefonların kapatılması/iptali gibi nedenlerle Havuz
Uygulaması’ndan yararlanmasını sağlayacak telefonunun kalmaması veya Abone’nin taahhüt
süresi olan 12 ay dolmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, işbu Katılım Koşulları’nın
ve Kampanya Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi nedenler başta olmak
üzere, Kampanya ve/veya (Havuz Uygulamasından yararlanması için gerekli olan tüm) telefon
aboneliklerinin herhangi bir nedenle taahhüt süresi olan 12 (oniki) aylık süreden önce sona ermesi
durumunda;
Taahhütname’nin imza tarihinden Abone’nin Kampanya Kapsamında Çıktığı Halin meydana
geldiği tarihe kadar, Abone’nin yararlandığı ve işbu Koşulların giriş kısmının (f) bendinde yer alan
tarifelerde yer alan GSM yönüne arama ücretinin Kampanya kapsamında kullandığı toplam dakika

444 8 786

Sayfa 2/7

ile çarpımından oluşacak ücretten Abone’nin işbu Kampanya kapsamında tercih ettiği Paket’e göre
Paket’in içerdiği GSM yönüne arama ücretinin Kampanya kapsamında kullandığı toplam dakika ücreti
ile çarpımı sonucunda oluşan ücretin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan fark ücreti (“İhlal Halinde
Ödenecek Ücret”) Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. (Tarife Paketlerine göre GSM
yönüne arama ücretleri Ek’teki GSM Görüşme Ücretleri Tablosu’nda gösterilmiştir.)
Örnek: Abone, Havuz Uygulaması kapsamındaki telefonları TT İş Avantaj BİZ tarifelerinden
yararlanmaktadır. Yürürlükteki TT İş Avantaj BİZ tarifelerinde GSM görüşme ücretinin dakikası 30 Kr’tur.
Abone, işbu Kampanya’ya başvurusunda yararlanmak istediği paket olarak Paket 1’i işaretlemiştir.
Abone, 12 aylık taahhüt süresi dolmadan Kampanya Kapsamından çıktığı bir durum gerçekleşmiştir.
Abone, Kampanya kapsamından çıktığı tarihe kadar Paket 1 kapsamında GSM yönüne 4.000.000 dakikalık
görüşme yapmıştır. Bu durumda, Abone,
[TT İşAvantaj BİZ Tarifelerinde GSM yönüne görüşme ücreti (30 Kr) x Kampanya kapsamında kullandığı
GSM yönüne dakikaların toplamı (4.000.000) –Kampanya Kapsamında tercih ettiği Paket 1’in GSM yönüne
görüşme ücreti (6,5 Kr) x Kampanya kapsamında kullandığı GSM yönüne dakikaların toplamı (4.000.000)]_=
940.000 TL ‘yi Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği
indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar
Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim
tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde
ödemekle yükümlüdür*.
(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
4.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Havuz Uygulamasında yer alan telefonlarının aboneliklerini
sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle
Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
5. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetlerine ilişkin aboneliğinin
başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan
yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetlerinin
teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi
nedeniyle Abone’nin telefon aboneliklerini iptal ettirmek istemesi ve böylelikle Havuz Uygulaması’ndan
yararlanamaz duruma gelmesi halinde, Abone’ye işbu Koşulların 4.1. bent hükmünde belirtilen
İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez. Türk Telekom’un sistemlerinden kaynaklanan
sebeplerle işbu maddede belirtilen bir durumda Abone’ye İhlal Halinde Ödenecek Ücretin tahakkuk
ettirilmiş olması durumunda Abone’nin Türk Telekom’u durumdan haberdar etmesi üzerine Abone’ye
tahakkuk ettirilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye iade edilir veya Abone’nin ilk düzenlenecek
faturasından itibaren indirime tabi tutulur. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini
nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.

444 8 786

Sayfa 3/7

6. Kampanya kapsamında, Abone, taahhüt süresi olan 12 (oniki) ay boyunca Havuz Uygulaması
kapsamındaki telefon aboneliklerinin tarifesini işbu Koşullar’ın giriş kısmının (f) bendinde belirtilen
tarifeler dışında bir tarife paketiyle değiştiremez. Aynı şekilde, Kampanya kapsamında tercih ettiği
Paket türünü değiştirme hakkına da sahip değildir. Aksi taktirde, işbu Koşullar’ın 4.1. bent hükmü
uygulama alanı bulacaktır. Ancak, Abone’nin işbu Kampanya kapsamında bir üst Konuşturan GSM
Havuz Paketi’ne geçme talebinde bulunması halinde (Örneğin; Paket1’den yararlanıyorken Paket 2’ye
geçmek istemesi gibi) Abone’ye işbu Koşulların 4.1. bent hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek
Ücret tahakkuk ettirilmez. Bu durumda, Abone, bir önceki Paket’le birlikte taahhüt ettiği 12 aylık
abonelik süresinin kalan kısmı için geçerli olacak şekilde Üst Paket’e ilişkin yeni taahhütnameyi
imzalar ve taahhüt süresinin kalan kısmı tamamlanıncaya kadar Üst Paket kapsamında Kampanya
koşullarına tabi olur.
7. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Katılım Koşlulları’nın
4.1. bent hükmünde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak
şekilde Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun
(ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi
kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
8. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik
yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk
Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya
süresi veya taahhüt süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması
durumunda, 4.1. bent hükmü uygulama alanı bulmayacak ve söz konusu bent hükmündeki ücretler
Abone’ye yansıtılmayacaktır.
9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
10. Hattın dondurulması durumunda Kampanya faydasından yararlanılamaz.

TAAHHÜTNAME
Havuz Uygulaması kapsamında Referans (Pilot) Numara’mın
Havuz Uygulaması kapsamındaki Telefon hatlarımın tabi olduğu Tarife Paketi’min

olduğunu,

olduğunu, Türk Telelekom
tarafından Havuz Uygulaması kapsamındaki Referans (Pilot) Numaram’dan Havuz Uygulaması
Kapsamındaki Telefon Numaraları’mın takibinin yapılacağını, bu bağlamda, Havuz Uygulaması
Kapsamındaki Telefon Hatlarım açısından Kampanya Koşulları’nın ve işbu Taahhütname hükümlerinin
geçerli olacağını, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu, ayrıca
bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, Kampanya kapsamında yararlanmak istediğim
Paket’in aşağıda yanına (x) işareti koyduğum Paket olduğunu,
1. Paket
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Havuz Uygulaması Kapsamındaki Telefon Hatlarım (ve Abone’nin Havuz Uygulaması’ndan çıkmasına
neden olacak sayıda telefon iptalinin gerçekleşmesi durumu hariç olmak üzere, ileride yapılacak
ilaveler ve iptallerle güncellenecek olan Havuz Uygulaması Kapsamındaki Telefon Hatları) ile , en
az tercih ettiğim Paket’in içerdiği toplam görüşme dakikası kadar görüşme yapacağımı, , Paket’in
içerdiği görüşme dakikası karşılığında Paket kapsamında olan GSM yönüne görüşme ücretini
ödemeye hak kazanacağımı, görüşme dakikasını aşmam halinde, aşılan her bir GSM yönüne
görüşmenin dakikasının 12 Kr üzerinden ücretlendirileceğini, işbu Taahhütname’yi imzaladığım
tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca Havuz Uygulaması kapsamında taahhüt ettiğim görüşme
dakikalarını gerçekleştireceğim en az 1 (bir) adet telefon hattımın bulunması koşulunu sağlayacağımı,
Kampanya kapsamında tercih ettiğim Paket kapsamında hesaplanacak olan GSM yönüne görüşme
ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, (kanun hükümleriyle damga vergisinden
muaf olmam durumun hariç olmak üzere) işbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan ve ilk
faturama yansıtılacak olan damga vergisini ödeyeceğimi, , tabi olduğum tarife uyarınca GSM yönüne
dakika görüşme ücretinin Ek’teki GSM Görüşme Ücretleri Tablosu’nda koyu harflerle belirtilen tutar
olduğunu, Koşullar kapsamında tarifemi değiştirmem durumunda yeni tarifem kapsamında GSM
yönüne dakika görüşme ücretinin Ek’teki GSM Görüşme Ücretleri Tablosu’nda yeni tarifeme karşılık
gelen ve koyu harflerle belirtilen tutar olacağını, 12 (oniki) aylık taahhüt süresinden önce Katılım
Koşulları’nın 3., 4.1. ve 6. maddesinde/bent hükmünde belirtilen sebeplerle Kampanya’dan çıkmam/
çıkarılmam durumunda, Taahhütname’yi imzaladığım tarihten Kampanya Kapsamından Çıkma
Halinin meydana geldiği tarihe kadar, yürürlükte olan ve yararlandığım tarifelerdeki GSM yönüne
görüşme ücretinin Kampanya kapsamında kullandığım toplam dakika ile çarpımından oluşacak
ücretten işbu Kampanya kapsamında tercih ettiğim ve yukarıda işaretlemiş olduğum Paket’e göre
Paket’in içerdiği GSM yönüne arama ücretinin Kampanya kapsamında kullandığım toplam dakika
ücreti ile çarpımı sonucunda oluşan ücretin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan fark ücreti; Katılım
Koşulları’nın 4.1. bent hükmünde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının
oluşması durumunda İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın
tamamını (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.
Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm fer’ileriyle birlikte) ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom’un belirteceği süre
içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen
ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk
Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ek: -GSM Görüşme Ücretleri Tablosu
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KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
Bunlara ilaveten, Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit, AssisTT, 11818
Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V. , Cetel Telekom, MTCTR
Memorex) tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu taahhütnamede
işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.

Tarih

:

Abone Unvanı

:

Yetkili Kişi Adı Soyadı

:

/

/

İmza
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EK- GSM Görüşme Ücretleri* Tablosu

Tarife Paketi*
TT İş Avantaj Tarifeleri
İş Avantaj BİZ Tarifeleri

Tarife Paketi*
İş Avantaj Her Yöne 100
İş Avantaj Her Yöne 200
İş Avantaj Her Yöne 300
İş Avantaj Her Yöne 600
İş Avantaj Her Yöne 1.000
İş Avantaj Her Yöne 1.500
İş Avantaj Her Yöne 2.000
İş Avantaj Her Yöne 5.000

Tarife GSM yönüne 1 miyon dakikalık
2 miyon dakikalık
3 miyon dakikalık
birim görüşme
GSM paketi birim
GSM paketi birim
GSM paketi birim
tutarı (vergiler
tutar (vergiler dahil tutar (vergiler dahil tutar (vergiler dahil
dahil krş)
krş)
krş)
krş)
37,0
6,5
6,3
6,1
30,0
6,5
6,3
6,1

Tarife Paketi
Kapsamındaki
2 miyon dakikalık
Dakikaların Aşımında 1 miyon dakikalık GSM paketi
3 miyon dakikalık
GSM yönüne birim
GSM paketi birim birim tutar
GSM paketi birim
Tarife paketi kapsamında
(vergiler dahil
tutar (vergiler
tutar (vergiler
GSM yönüne birim görüşme görüşme tutarı
(vergiler dahil krş)
krş)
dahil krş)
dahil krş)
tutarı (vergiler dahil krş)
24,7
30
6,5
6,3
6,1
15,8
30
6,5
6,3
6,1
12,80
30
6,5
6,3
6,1
9,60
30
6,5
6,3
6,1
8,1
30
6,5
6,3
6,1
7,30
30
6,5
6,3
6,1
6,90
30
6,5
6,3
6,1
6,00
30
6,5
6,3
6,1

*Kamu Kurum ve Kuruluşları için İş Avantaj BİZ tarifeleri Kamuya Özel BİZ, İş Avantaj Her Yöne
tarifeleri ise Kamuya Özel Her Yöne tarife isimleri uygulanmaktadır.
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