
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 24.06.2009 tarihli ve 2009/DK-08/328 

sayılı Kararı ile; 

 

1. 900 alan kodu altında bulunan 3, 4, 5, 8 ve 9 ile başlayan numara bloklarının 

ve 522 ve 527 alan kodu altında 2 ve 8 ile başlayan numara bloklarının Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.’den geri alınması, 

2. Ek-1’deki liste uyarınca 81 ilde ilave yeni 82 alan kodunun kullanıma 

açılması ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanması, söz konusu yeni 

alan kodu açılması hususunun sistemlerinde gerekli düzenlemeleri 

yapmalarını teminen ilgili işletmecilere bildirilmesi ve açılan yeni alan 

kodlarının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne de (ITU) bildirilmesi 

için icraya yetki verilmesi, 

3. Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri ile ilgili diğer işletmecilere mevzuat 

uyarınca talepleri halinde, açılan yeni coğrafi alan kodları altındaki 

prefikslerden tahsis yapılması,  

4. 07/05/2009 tarihli ve 2009/YK-08/231 sayılı Kurul Kararının 1’inci 

maddesinin “Taşıyıcı seçim kodu ile aynı alan koduna doğru yapılan il içi 

aramaların, mevcut Türk Telekomünikasyon A.Ş. sinyalleşme şebekesinde 

ulusal çağrılar için kullanılan sinyalleşme standartlarına uygun olarak 

10XY(Z) + 7 haneli abone numarası biçiminde,  farklı alan koduna doğru 

yapılacak il içi aramalarda 10XY(Z) + 0 + Alan Kodu + 7 haneli Abone 

Numarası biçiminde yapılması” şeklinde değiştirilmesi, söz konusu Kurul 

Kararının 2’nci maddesinin “Taşıyıcı ön seçimi ile yapılacak il içi 

aramaların, mevcut Türk Telekomünikasyon A.Ş. sinyalleşme şebekesinde 

ulusal çağrılar için kullanılan sinyalleşme  standartlarına uygun olarak, 

aynı alan koduna doğru yapılan il içi aramalarda 7 haneli abone numarası, 

farklı alan koduna doğru yapılan il içi  aramalarda 0 + alan kodu + 7 haneli 

abone numarası biçiminde yapılması” şeklinde değiştirilmesi, aynı Kurul 

Kararının 3’üncü maddesinde ilgili şirkete uygulama için verilen sürede bir 

http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler\Hukuki\kurulkararlari\2009\ekler\kk24062009ek1.htm


değişiklik yapılmaması ve tebliğ edildiği şekilde verilen süre dahilinde Türk 

Telekomünikasyon A.Ş’nin gerekli teknik düzenlemeleri yapması, 

5. 07.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/228 sayılı Kurul Kararının 1’inci 

maddesinin (a) bendinin, “Sabit Telefon Hizmeti (STH) sunmak üzere 

yetkilendirilen işletmecilerin başlatacakları “Taşıyıcı Ön Seçimi Yöntemi” 

(A Tipi) çerçevesinde gerçekleştirilecek şehir içi çağrılar, “Taşıyıcı Seçimi 

Yöntemi” (B Tipi) çerçevesinde gerçekleştirilecek şehir içi çağrılar ve “İki 

Kademeli Arama Yöntemi” (C Tipi) çerçevesinde gerçekleştirilecek şehir içi 

çağrıların, mevcut Türk Telekom sinyalleşme şebekesinde ulusal çağrılar 

için kullanılan sinyalleşme standartlarına uygun olarak ilgili işletmecilerin 

şebekelerine yönlendirilmesinin” şeklinde değiştirilmesi, 

6. Konumdan bağımsız hizmetler için tahsis edilmek üzere 850 alan kodunun 

belirlenmesi ve bu alan kodundan ilgili mevzuat uyarınca talepleri halinde 

ilgili işletmecilere numara tahsisi yapılması, 

7. Yukarıda yer alan hususların Kurumun internet sayfasında yayımlanması 

 

hususlarında karar alınmıştır.  


