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Türkiye’nin ilk 
“akıllı stadı”,

 TT Arena 
oluyor
Galatasaray ile TTNET’in yaptığı 
işbirliğiyle statta, Wi-Fi servisi 
verilecek, 50 bin kişi kablosuz ağ 
üzerinden aynı anda İnternet’e 
girebilecek ve İnternet tabanlı 
dijital uygulamalar sunulacak.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden 
Galatasaray ile TTNET, önemli bir 
işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği; 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal 

Aysal, TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, 
Galatasaray Sportif AŞ Genel Koordinatörü ve İcra 
Kurulu Başkan Vekili Faruk Işık, TTNET Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı N. Mert Başar’ın 
katılımıyla 19 Ağustos 2014’te düzenlenen ortak 
bir basın toplantısı ile açıklandı. Futbolseverlere 
yüksek kapasite ve hızda internet erişimi sağlamak 
üzere yapılan işbirliği ile Ali Sami Yen Spor 
Kompleksi-Türk Telekom Arena, tüm tribünlerinde 
Wi-Fi servisi verilen ve İnternet tabanlı dijital 
uygulamaların sunulacağı Türkiye’nin ilk akıllı 
futbol stadyumu olacak.  İşbirliğiyle TT Arena, 
binlerce kişinin aynı anda İnternet’e bağlandığı en 
büyük TTNET Wi-Fi noktası olurken, taraftarların 
maç izlerken en büyük sorunlarından olan maçın 
özel anlarını sevdikleri ile paylaşma sıkıntısı sona 
erecek. 

2014-2015 sezonunda başlayacak ve 2019-
2020 futbol sezonu bitimine kadar sürecek 
işbirliği ile “GS TTNET Wi-Fi” kablosuz internet 
hizmeti, TT Arena Stadyumu’nda oynanacak tüm 
karşılaşmalarda aktif olacak. Basın tribünü ve 
localardaki misafirlerin ücretsiz kullanacağı “GS 
TTNET Wi-Fi” hizmetinden TTNET aboneleri, 
İnternet paketleri dahilindeki hediye Wi-Fi 
dakikaları ile yararlanabilecekler. TTNET 
abonesi olmayan kullanıcılar da kredi kartları 
ile ön ödemeli paket satın alarak bu servisi 
kullanabilecek. 
5. nesil Wi-Fi teknolojisi sayesinde TT Arena’da, 
aynı anda binlerce taraftar, birçok farklı cihaz 
ile 400 Mbps’ye kadar varan hızlarda internete 

bağlanacak. Taraftarlar, TTNET kablosuz İnternet 
altyapısı üzerinden TT Arena için özel olarak 
geliştirilecek uygulamalarla, Galatasaray’dan 
güncel haberleri anında alabilecek, takımlarının 
son dakika videolarını izleme şansına sahip olacak, 
sunulacak özel fayda ve fırsatlardan yararlanarak 
akıllı stat deneyimini yaşayacak.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Aysal basın 
toplantısında yaptığı konuşmada, “GS TTNET Wi-
Fi ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena’da 
taraftarımız dijital platformları ve sosyal medyayı 
daha kolay ve etkin bir biçimde kullanacaktır” dedi. 

TTNET Genel Müdürü Kaya da yapılan işbirliğiyle, 
TT Arena’nın, Türkiye’nin ilk akıllı futbol stadyumu 

ve “en büyük TTNET Wi-Fi noktası” olacağının 
altını çizdi. Galatasaray Sportif AŞ Genel 
Koordinatörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Işık, 
“50 bin kişi kapasiteli stadımızda dileyen herkese, 
gerek akıllı taşınabilir cihazlarından, gerekse de 
bilgisayarlarından İnternet erişimini kolaylıkla 
yapabilmeleri için 335 adet erişim noktası 
kurulmuştur. Bu ağ üzerinde kuracağımız ‘Online 
Platform ve Uygulamalar’ ile taraftarlarımız 
mobil akıllı iletişim cihazları ile Galatasaray’dan 
güncel haberleri anında alabilecek, takımımızın 
son dakika videolarını izleme şansına sahip 
olacak, sunacağımız fayda ve fırsatlar dünyası ile 
hayatlarına keyif katılacak” diye konuştu.

“GS TTNET Wi-Fi” hizmeti hakkında bilgiler veren 
TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Başar, 
kurulan 5. nesil Wi-Fi altyapısıyla, TT Arena’daki 
tüm taraftar ve ziyaretçilere, maç günlerinde 400 
Mbps’e kadar hızda Wi-Fi hizmeti sunulacağını 
anlattı.
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