
 

 

 YÖNETT WİFİ TOPTAN TARİFE VE ÜCRETLENDİRMELERİ 
 

YöneTT WiFi Toptan; İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) kurumsal müşteri lokasyonlarına Wi-Fi 

altyapısı kurarak bu hizmete dair yönetim, raporlama, arıza kaydı, bakım gibi işlemlerin yürütüleceği 

hizmetleri vermesi için oluşturulmuş toptan seviyede sunulan bir hizmettir. 

YöneTT WiFi Toptan hizmeti İSS’lerin farklı kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek farklı 

özellikler barındıran paketler halinde sunulmaktadır. Paket seçenekleri ve paketler kapsamında 

faydalanılabilen özellikler aşağıdaki şekildedir. 

YöneTT WiFi 
Toptan Paket 

Adı 

Karşılama 
Sayfası* 

SSO Web 
Servis 

Doğrulama** 

Gelişmiş 
Servisler** 

Erişim Hızı 
Desteklenen 

EN sayısı 
Destek ve 

Bakım 

Kafe Standart Standart Verilebilir Yok 8 Mbps’e kadar 1-2 

Tüm 
paketlerde 
destek ve 

bakım hizmet 
alınan süre 

boyunca 
paketlere 
dahildir. 

Kafe Gelişmiş Standart/Özel Verilebilir Verilebilir 16 Mbps’e kadar 1-2 

Ofis Standart Standart Verilebilir Yok 8 Mbps’e kadar 3-7 

Ofis Gelişmiş Standart/Özel Verilebilir Verilebilir 16 Mbps’e kadar 3-7 

Yerleşke Standart Standart Verilebilir Yok 16 Mbps’e kadar 8 ve üzeri 

Yerleşke Gelişmiş Standart/Özel Verilebilir Verilebilir 32 Mbps’e kadar 8 ve üzeri 

Kafe Fiber Standart/Özel Verilebilir Verilebilir Müşteri seçimli*** 1-2 

Ofis Fiber Standart/Özel Verilebilir Verilebilir Müşteri seçimli*** 3-7 

Yerleşke Fiber Standart/Özel Verilebilir Verilebilir Müşteri seçimli*** 8 ve üzeri 
 

* Tüm paketlerde Standart karşılama sayfası bulunmaktadır. Özel karşılama sayfası almak isteyen müşteriler 

uygun paketlere geçmek şartıyla özel karşılama sayfası kullanabilirler. 

** Gelişmiş servisler (802.1x doğrulama, özel CRM entegrasyonları, vs.) ve SSO web servis doğrulama özellikleri 

almak isteyen müşteriler bu hizmetleri almak için uygun paketlere geçmek ve talep edecekleri servislerle ilgili 

ortaya çıkacak entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla bu servislerden faydalanabilirler. 

*** Müşteriler 5 Mbps ile 1000 Mbps arasındaki tarife tablosunda belirtilen hızlardan talep ettiklerini 

seçebilirler. Paket fiyatları seçilen hızlara göre değişmektedir. 

YöneTT WiFi Toptan servisinin verilebilmesi için gerekli olan, müşteri lokasyonundaki uç cihazlardan 

İSS sorumludur. YöneTT WiFi Toptan kapsamında kullanılacak uç cihazların Türk Telekom şebekesiyle 

ve Türk Telekom Wi-Fi Network Yönetim Sistemi (NMS) ile uyumlu olması gerekmektedir. 

Hizmet, İSS kurumsal müşteri lokasyonundaki trafiğin Türk Telekom’a ait Wi-Fi NMS noktasına 

taşınarak aşağıda listelenmiş servislerin verilmesini kapsar ancak internete çıkış hizmet kapsamı 

dışındadır. 

 5651 uyum ve loglama 
 802.1x, portal ve SMS üzerinden kullanıcı doğrulama  
 Kimlik yönetimi 
 Kullanıcı kota uygulamaları 



 

 

 Portal kimlik doğrulama hizmeti (Single Sign On (SSO), CRM entegrasyonu) 
 DHCP, DNS 
 Erişim Noktası (EN) arıza yönetimi  
 Erişim Noktası performans analiz raporları 
 Portal yönlendirme, portal üzerinden reklam verilebilmesi 
 

Hizmet 3 kalemde tarifelendirilmektedir: 

1. Bağlantı Ücreti: 
 

 Bu kalem içerisine YöneTT WiFi Toptan hizmetinin verilebilmesi için gereken erişim devresinin 
tesisi maliyetleri dahildir.  

 Tek seferlik alınan bir ücrettir. 
 Aşağıdaki ücretler vergi (%18 KDV, %15 ÖİV) hariç bedellerdir. 

 

* Belirli bir güzergâhta Tesis edilmiş ve daha sonra iptal edilmiş bir bağlantının aynı güzergâhta 

aynı ya da farklı bir müşteri tarafından, iptal olduğu tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kurulu 

kapasiteyi aşmamak kaydıyla, YöneTT WiFi Toptan hizmeti için talep edilmesi durumunda 

Bağlantı ücretleri “altyapı mevcut” olarak değerlendirilen senaryo kapsamında alınır. Bu şartların 

sağlanmadığı senaryolarda Bağlantı ücreti “altyapı mevcut olmayan” olarak değerlendirilen 

senaryolar kapsamında alınır. 

** Söz konusu ücretler mevcut altyapının olmadığı yerlerde hizmetin verilmesine yönelik olarak 

yapılacak yatırımlarda; Fiber şebekenin olmadığı yerlerde Lokal Erişimdeki Fiber Optik Kablo 

Bağlantısında ücretlendirmeye esas mesafe, Tesis adresi ile Bağlantının sağlanabildiği güzergâh 

üzerinde olan ve transmisyon imkanları bulunan (hizmetin verilmesine olanak sağlayan 

bağlantının sonlanacağı aktif sistemlerin bulunduğu) en yakın Türk Telekom varlık noktası 

arasındaki mesafedir. (Bu varlık noktasından başlamak üzere, Türk Telekom şebekesi yönünde 

kullanılacak transmisyon altyapısı (Fiber Optik Kablo ve Teçhizat dâhil) ve gerektiğinde bu 

altyapının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırım müşteriye yansıtılmaz.) 

2. Yönetim Ücreti: 
 

 NMS yönetim hizmetleri, müşteri lokasyonundan Türk Telekom Wi-Fi NMS arasındaki erişim 
maliyeti dahildir. 

 Aylık alınan bir ücrettir. 
 Aşağıdaki ücretler vergiler (%18 KDV, %15 ÖİV) hariç bedellerdir. 



 

 

 
 

3. Aktivasyon Ücreti: 
 

 Bu kalem içerisine İSS tarafından talep edilen özel entegrasyon talepleri dahildir. 
 Ücret İSS talebi değerlendirildikten sonra belirlenecektir. 
 Tek seferlik, peşin alınan bir ücrettir. 



 

 

YÖNETT WİFİ TOPTAN 1 AY DENEME UYGULAMASI 

1. YöneTT WiFi Toptan 1 Ay Deneme Uygulamasından yararlanmak isteyen İSS’ler, Türk Telekom ile 

bilgilerini paylaştıkları her kurumsal müşterileri için, bir kez ve en fazla bir lokasyonunda Deneme 

Uygulamasından faydalanabilecektir. 

2. 1 Ay deneme uygulaması sadece İSS’lerin YöneTT Wi-Fi hizmetini alacak yeni müşterileri için 

geçerli olup, İSS’lerin mevcut YöneTT Wi-Fi müşterileri bu uygulamadan faydalanamaz. 

3. Uygulamadan faydalanmak isteyen İSS’lerin demo yapacakları uçlar için YöneTT WiFi Toptan 

Deneme Uygulaması sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. 

4. YöneTT WiFi Toptan Deneme Uygulamasından sadece 1 ay faydalanılabilecektir. 

5. YöneTT WiFi Toptan Deneme Uygulamasından sadece mevcutta Türk Telekom erişim şebekesinin 

bulunduğu lokasyonlarda faydalanılabilecektir.  

6. Deneme uygulaması kapsamında İSS’lerden 1 ay süre ile ücret alınmayacak kalemler aşağıda 

belirtilmiştir: 

- YöneTT WiFi Toptan Yönetim Ücreti 

YöneTT WiFi Toptan kapsamında tek seferlik alınan aşağıdaki kalemler Deneme Uygulaması 

kapsamında İSS’den tahsil edilmez fakat uygulama sonunda İSS YöneTT WiFi Toptan hizmetini almaya 

devam etmek isterse abonelik şartlarında hesaplanarak İSS’ye faturalandırılır. 

- YöneTT WiFi Toptan Aktivasyon Ücreti 

- YöneTT WiFi Toptan Bağlantı Ücreti 

7. Deneme uygulaması kapsamında İSS’lerin talep ettikleri uçlara Kafe Standart, Ofis Standart, Kafe 

Gelişmiş, Ofis Gelişmiş, Kafe Fiber Gelişmiş, Ofis Fiber Gelişmiş paketlerinden birisi tanımlanır. 

8. Deneme uygulaması kapsamında müşteriye Deneme Uygulamasına özel tasarlanmış standart 

karşılama sayfası hizmeti ve süreçleri sunulur. 

9. İSS, Deneme Uygulamasından yararlandığı uç için paket değişikliği, nakil, devir gibi işlemleri 

yapamayacaktır.  

10. İSS hizmet başlangıç tarihinden itibaren 30 gün süre ile ücretsiz olarak hizmetten yararlanır. 

11. 1 Ay Deneme Uygulama süresi sonunda müşteriye tanımlanan hizmet iptal olacaktır. 

12. İSS Uygulama sonunda YöneTT WiFi Toptan hizmetini almaya devam etmek isterse İSS’den 

başvuru talebi alınacaktır. 
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