
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 14.8.2020 

Karar No : 2020 - K/BTHK -28. 75 

Karar Konusu : "Literula Bilgi ve Haberle�me Teknolojileri Ltd.'in ISS yetkilendirmesinin iptali" 

Karar : Haberle�me saglay1c1lanndan olan LiTERULA BiLGi VE HABERLE�ME 

TEKNOLO.riLERi LTD. ile ilgili yapllan ara�t1rmalar neticesinde a�ag1daki bulgulara ula�1lm1�t1r: 

1. A�ag1da listelenen resmi yazllann Literula Bilgi ve Haberle�me Teknolojileri Ltd .. 'in kay1tll
adresine ofisin sUrekli kapali olmas1 nedeni ile teslim edilememesi;

Yaz1 Tarihi 

21.7.2020 

28.7.2020 

Baglant1s1 Talebi 

7.7.2020 

Verileri Hk. 

21.7.2020 

Say1 

BTH.0.00-010/20-E.1209 

BTH .0.00-012/03-20-E .1261 

BTH.0.00-082/01-20-E.1104 

BTH.0.00-010/20-E.1205 

Konu 

Bili�im Suc,:lan Yasas1 Bilgilendirme Sunumu 

Eri�imin Engellenmesi Denetimi ic;in VPN 

2020 2. c;:eyrek internet Servis Saglay1c1 

Eri�imin Engellenmesine ve Trafik Bilgilerinin 

Saklanmasma Yonelik Altyap1 Bilgi talebi 

2. Genel Yetkilendirme bildiriminde Kurum tarafmdan gonderilecek tom bilgilendirmelerde
kullanilacak e-posta adresi olarak yer alan ve info@literula.com e-postasmm c;:all�mamas1;

3. 2018 ve 2019 y1llanna ili�kin faaliyette bulunmad1g1 gerekc;:esi ile "0" (s1f1r) ciro beyan etmesi,

4. 20.11.2019 tarihinde yapllan "155 DENETiMLERi" kapsammda kay1tll adreste yap1lan
denetimlerde beyan edildigi Uzere aktif abonesinin olmamas1

5. 12.09.2019, 13.09.2019, 15.09.2019 tarihinde yap1lan "(;AGRI MERKEZi DENETiMLERi"
kapsammda belirlenen yUkUmlUIUklere uyulmad1gmm tespit edilmesi;

6. Genel Yetkilendirme Bildiriminde MU�teri Hizmetleri Numaras1 olarak beyan edilen

"05338266026" nu,marall hat arand1g1 zaman "arad1g1niz numara geçici olarak servis dışı olmuştur'un 
duyulması
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7. Yetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum Ti.izi.igi.i Madde 27. (1) "Haberle?me saglay1c1,

ipta/ ettirmek irin talepte bulundugu yetkilendirme kapsam,nda e/ektronik haberle?me

a/tyap,s, i?letmedigini, hirbir aboneye sahip olmad1gm1 veya abone/eriyle ili?kisini kestigini

beyan ederek yetkilendirmenin iptal edilmesi irin faaliyetlerini durduracag, tarihten en oz i.ir ay

once Kuruma yaz1/1 talepte bulunur. Or ay onceden ancak Kuruma bildirilmesinin dogal afet,

sagltk, if/as ve benzeri mi.icbir nedenlerden dolay, mi.imki.in olmamas1 halinde, haberle?me

saglay1c1s1 faaliyetini durdurdugunu durdurma tarihinden ba?layarak en ger 1 ay irerisinde

Kuruma bildirmekle yi.iki.imli.idi.ir. "hi.ikmi.ini.in uygulanmamas1.

Yetkilendirme Numaralandtrma ve Spekturm Ti.izi.igi.i ile belirlenen yi.iki.imli.ili.ikler yerine 

getirilmediginden hareket/e Kurul, Yetkilendirme, Numaraland1rma ve Spektrum Ti.izi.igi.i Madde 27(3) 

"Kurum, Yasa uyannca idari su9 i$lemi$ bir haberle$me saglay1c1smm,Yasa'nm 99'uncu maddesinin 

1 'inci fikrasmm (<;) bendine gore, bir elektronik haberle$me $ebekesi i$letme veya elektronik 

haberle$111e hizmetleri sunma hakkmm ask1ya almmasma veya iptal edilmesine karar verebilir .. " 

hi.ikmi.i uyannca ilgi haberle�me saglay1cmm yukanda belirtilen maddelerdeki yi.iki.imli.ili.iklerin yerine 

getirilmemi� olduguna ve Literula Bilgi ve Haberle�me Teknolojileri Ltd.'in ISS yetkilendirmesinin iptal 

edilmesine; i�bu karann Telekomi.inikasyon Dairesi dahil ti.im haberle�me saglay1c1lanna bildirilmesine 

ve karann Kurum internet sitesinde yay1mlanmasma, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 

iMZA SAYFASI 

Sayfa 12 

FRM.099 I 13.09.2017 I Rev.06 / Rev. Tarihi: 06.12.2019 




