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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU     Tarih : 15.10.2021 

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı      Sayı  : 21-025 

        

Konu: Yeni Yerel Aranır Numara Hakkında Görüş Talebi 

İlgi    : 30.09.2021 tarih ve E98966759-153.99-628547 sayılı Kurumunuz yazısı 

 

İlgide kayıtlı yazınız ile Numaralandırma Yönetmeliği Ek-A1’in 5. Maddesinin 1. Fıkrasının g bendi ve 

Kurumunuzun 24.08.2021 tarihli ve 2021/DK/231 sayılı Kurul Kararı kapsamında, yeni bir yerel aranır 

numara bloğunun belirlenmesi için Ulusal Numaralandırma Planında yer alan 82 adet coğrafi alan 

kodunun hepsinde boş durumda olan prefikslerin incelenmiş olduğu, buna göre uygun numara 

bloklarının 918XXXX, 928XXXX, 937XXXX, 938XXXX, 946XXXX, 947XXX, 959XXXX, 961XXXX, 975XXXX, 

978XXXX ve 981XXXX olarak tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu kapsamda, Kurumunuz tarafından 

yürütülen çalışmaya katkı sağlanması adına aşağıdaki konularda Derneğimiz görüşleri talep 

edilmektedir; 

- Yukarıda yer verilen alternatiflerden birinin yeni 7 haneli yerel aranır numara bloğu olarak 

belirlenmesine yönelik görüşlerimizin ve bu kapsamda tercihlerimiz, 

- Yerel aranır numaraların tahsis ve kullanım şartlarının neler olması gerektiğine ilişkin 

görüşlerimiz, 

- Yerel aranır numaraların kullanım hakkı ücretinin belirlenmesinde dikkate alınabilecek 

hususlara dair görüşlerimiz. 

Bilindiği üzere, Ulusal Numara Planında “Ülkenin her yerinden, şebekeden bağımsız olarak aynı sayıda 

rakam çevrilmesi suretiyle erişilen numaralardır. Hâlihazırda, 444 XXXX şeklinde Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ikincil tahsisi yapılan ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek 

suretiyle aranan numaralar” şeklinde tanımlanan yerel aranır numaralar, mevcut durumda sadece Türk 

Telekom’a tahsis edilmiş olup, diğer işletmecilere “yerel aranır numara tahsisi” yapılmamıştır. Bununla 

birlikte, 444’lü numaralar numara taşınabilirliği sürecinin de dışında tutulmaktadır. 

Öncelikli olarak, Türkiye’nin her yerinden, şebekeden bağımsız olarak, aynı sayıda rakam çevrilmesi 

suretiyle erişilmesi itibariyle ciddi rekabet avantajı ve etkinliği olan yerel aranır numaraların, sadece 

Türk Telekom’a tahsisli durumda olmasının, 5809 sayılı Kanun’un 31.maddesinde yer alan “Kurum, 

elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı için yeterli numara kaynağının 

bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil, şeffaf ve 



 

 

ayrımcı olmayan ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar” hükmü ile bağdaşmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, öncelikle 444 XXXX olarak Türk Telekom tarafından ikincil tahsisi yapılan yerel aranır 

numaraların, TELKODER üyesi işletmeciler tarafından da kullanılabilmesi için, mevzuatta tanımlandığı 

üzere, numara taşınabilirliği sürecine dâhil edilmesi, dileyen abonelerin, bu numaralarını farklı 

işletmecilere taşıyabilmesinin mümkün olması gerekmektedir.  

Bununla birlikte, Kurumunuz tarafından alternatif işletmecilere tahsis edilmesi planlanan yeni yerel 

aranır numaraların tespitine yönelik çalışmalarda Kurumunuz tarafından önerilmekte olan 900’lü 

blokların yerel aranır numara bloğu olarak tahsisinin, tüketicilerde daha önce oluşan 900’lü hatlar ile 

görüşmenin çok yüksek ücretlendirildiği algısı sebebi ile alternatif işletmeciler için Türk Telekom ile eşit 

şartlarda ve hakkaniyete uygun olarak hizmet vermesine engel teşkil edeceği değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, 9XX’li hatların yeni yerel aranır bloğu olarak tahsisi uygun bulunmamaktadır. 

 

Kurumunuz ile daha önceki yazışma, toplantı ve görüşmelerde de dile getirildiği üzere; belirlenecek 

olan yeni yerel aranır numara bloklarının tespitine yönelik Dernek görüşlerimiz aşağıdaki gibidir;  

 

- Ulusal Numaralandırma Planı’nda halen boş durumda olan ve BTK kararı ile kullanımı 

öngörülen 6 ve 7 ile başlayan numaraların, BTK tarafından belirlenecek birisi “yerel aranır 

numara” olarak belirlenmeli ve talepte bulunacak TELKODER üyesi işletmecilere tahsisi için 

gerekli yasal işlemler tesis edilmeli, bu talep doğrultusunda Ulusal Numaralandırma 

Planı’nda değişiklik yapılmalıdır. 

- Mevcut durumda 444 XXXX olarak Türk Telekom tarafından ikincil tahsisi yapılan yerel aranır 

numaralar, dileyen aboneler için farklı işletmecilere taşınabilmesini teminen, mevzuatta 

tanımlandığı üzere, numara taşınabilirliği sürecine dâhil edilmelidir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Rıdvan UĞURLU                       Halil Nadir TEBERCİ 

 Genel Sekreter                               Yönetim Kurulu Başkanı 

TELKODER 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 

 


