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access code
address
addressing
allocate (v.)
allocation
alpha-numeric dialling
area code

-AErişim kodu
Adres
Adresleme
Tahsis etmek
Tahsis
Alfa-nümerik çevirme/arama
Alan kodu

billing
branding

-BFaturalama
Markalama

call centre
calling card service
calling party
Calling Line Identification (CLI)
campus network
carrier
carrier identification code
carrier pre-selection
carrier selection
carrier selection code
City Information Highway
common access code
corporate network
country code
customer service help desk

-CÇağrı merkezi
Telefon kartı hizmeti
Arayan taraf
Arayan abonenin tanınması
Yerleşke şebekesi
Taşıyıcı
Taşıyıcı tanımlama kodu
Taşıyıcı ön-seçimi
Taşıyıcı seçimi
Taşıyıcı seçim kodu
Şehir bilgi otobanı/ana hattı
Ortak erişim kodu
Birleşik şebeke
Ülke kodu
Müşteri hizmet yardım masası

decimal digit (0.....9)
dial (v.)
dialling
dialling prefix
digit
Direct-Dialling-In (DDI)
directory enquiries
distribution frames
domain name

-DOndalık sayı
Çevirmek
Çevirme
Çevirme prefiksi
Rakam
Doğrudan dahili arama
Rehber talebi
Dağıtım çatısı
Alan adı
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easy and informed access
easy access
emergency call
emergency number
end user number
ENF (European Numbering Forum)
equal access
equal opportunity numbers
equal quality numbers
ETNS (European telephony Numbering
Space)
ETO (European Telecommunications
Office)
European Committee of
Telecommunications Regulatory
Authorities (ECTRA)
European country code
European Numbering Scheme
European service access code
Europe-wide freephone services
Europe-wide number
exchange

-EKolay ve haberli erişim
Kolay erişim
Acil çağrı
Acil çağrı numarası
Son kullanıcı numarası
Avrupa Numaralandırma Forumu
Eşit erişim
Eşit fırsat numaraları
Eşit kalite numaraları
Avrupa Telefon Numaralandırma Sistemi
Avrupa Telekomünikasyon Ofisi
Avrupa Telekomünikasyon Düzenleyici
Otoriteleri Komitesi
Avrupa ülke kodu
Avrupa Numaralandırma Planı
Avrupa hizmet erişim kodu
Avrupa genelinde ücretsiz aranır hizmet
Avrupa genelinde numara
Santral

fixed network
"follow me" functionality
freephone
freephone number
freephone service
freephone call

-FSabit şebeke
“İzle beni” işlevselliği
Ücretsiz arama
Ücretsiz aranır numara
Ücretsiz aranır telefon hizmeti
Ücretsiz aranır telefon çağrısı

geographic portability
global access
global number
global numbering plan
global service code
golden number

-GCoğrafi taşınabilirlik
Küresel erişim
Küresel numara
Küresel numaralandırma planı
Küresel hizmet kodu
Altın numara
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handling of calls
handset
hexadecimal digit (0......9, A........F)
home location register (HLR)

-HÇağrıların alınması
Telefon makinası/Ahize
16’lık düzende rakamlar
Yerel abone kütüğü

IN (Intelligent Network)
indefeasible right of use (IRU)
Internet IP address
international carrier
international prefix
international numbering resource

-IAkıllı Şebeke
Vazgeçilmez Kullanım Hakkı
Internet IP Adresi
Uluslararası taşıyıcı
Uluslararası prefiks
Uluslararası numaralandırma kaynağı

keypad

-KTuş takımı

local access provider
local calling area
local exchange area
local loop
location portability
long-distance carrier

-LYerel erişim sağlayıcısı
Yerel çağrı alanı
Yerel santral alanı
Yerel ağ
Coğrafi taşınabilirlik
Uzak mesafe taşıyıcısı

mobile network service
Mobile Country Code (MCC)
Mobile Network Code (MNC)

-MMobil şebeke hizmeti
Mobil ülke kodu
Mobil şebeke kodu

naming and addressing for Internet
naming (Internet)
national destination code (NDC)
national numbering/number plan
National Numbering Scheme
number block
number ownership
number portability
number pooling
number tradability
Numbering

-NInternet için isimlendirme ve adresleme
İsimlendirme
Ulusal alan kodu
Ulusal numaralandırma, numara planı
Ulusal numaralandırma planı
Numara bloğu
Numara mülkiyeti
Numara taşınabilirliği
Numara havuzu
Numaranın ticaretinin yapılabilirliği
Numaralandırma
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on a call by call basis
on line services
operator
open access
operator-to-operator portability

-OÇağrı bazında
“On-line” hizmetler
Operatör
Açık erişim
Operatör taşınabilirliği

-Ppan-European service
Avrupa kapsamlı hizmetler
Personal Communications Service (PCS) Kişisel Haberleşme Hizmeti
personal number
Kişisel numara
personal numbering
Kişisel numaralandırma
ported number
Taşınan numara
POTS
Geleneksel Telefon Hizmetleri
preselect (v.)
Ön seçme
premium rate service
Özel tarifeli hizmetler
retail level
reuse
routeing (or routing)
routeing number (or routing number)

-RPerakende seviye
Tekrar kullanım
Yönlendirme
Yönlendirme numarası

scarce resource
service platform
service portability
service provider
service provider portability
service roaming
shared cost service
short code
short number
single digit prefix
specific access code
standard telephone keypad
subscriber

-SKıt kaynaklar
Hizmet platformu
Hizmet taşınabilirliği
Servis sağlayıcı
Servis sağlayıcı taşınabilirliği
Hizmet dolaşımı
Maliyet paylaşımlı hizmetler
Kısa kod
Kısa numara
Tek rakamdan oluşan prefiks
Özel erişim kodu
Standart telefon tuş takımı
Abone

telephone handset
telephone number
teleshopping
transit area

-TTelefon makinası
Telefon numarası
Uzaktan/tele alışveriş
Transit alan
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-UUIFS (Universal International Freephone Evrensel Uluslararası Ücretsiz Aranır
Service)
Telefon Hizmeti
Universal Personal Telecommunications
Evrensel Kişisel Telekomünikasyon
(UPT)
user-friendliness
Kullanıcı dostu
valuable number
vanity number
virtual country code
VPN (Virtual Private Network)

-VDeğerli numara
Özel numara
Sanal ülke kodu
Sanal Özel Şebeke

world-wide numbering plan
World telephony numbering plan

-WÜlke genelinde numaralandırma planı
Dünya telefon numaralandırma planı
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