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1. SULH CEZA MAHKEMESi
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İstanbul C. Başsavcılığı Basın Bürosu'nun 28/04/2010 tarih ve 2010175 Muh. sayılı
yazıları ile, Müşteki Dıgıtal Platform İletişim Hizmetleri AŞ. (Digitürk), Pluton
Televizyonculuk AŞ. (Lig TV),' vekili'nin 28/04/2010 havale tarihli dilekçesi ile ,
Burdabak.com.(193.202.1l0.144), burdabak.net (89.19.30.90), burdabak.de (188.40.45.88),
ligtvdevu.net (173. ı92.16. ı97), ligtv-izle.net (173.192.16. ı97), ligtv-izle.1v(74. 125.43.121)
isimli sitelerde. müşteki şirketin hak sahibi olduğu yayınların ihtara rağmen izinsiz olarak
izleyleilere kullanıldığı ve izletildiği gerekçesi ile adı geçen sitelere servis sağlayıcıların içerik.
sağlayıcıya vermiş oldukları hizmetin durdurulması yoluyla, erişirnin engellenmesine karar
verilmesi talep edilmiş olup,

İtiraz dilekçesi ve ekindeki evraklar incelendi;

•

GEBEGI D()Şi'!NÜLP(J:
İstanbul C.Başsavcılı~ı Basın Bürosu'nun. adı geçen sitelere eri şimi n engellenmesi

konusunda karar verilmesine ilişkin yazısı ve ekli muşteki vekilinin 28/04/2010 havale tarihli
dilekçesi ve ekindeki evraklar incelendi,

İncelenen evrak içeriğine göre, 5846 sayılı yasada 5101 sayılı yasa ile yapılan
değişiklik sonucu getirilen 4. maddede bu tür hallerde hak sahiplerinin haklarının ithalini
belgelerimesi durumunda öncelilde içerik sağlayıcıya başvuracağını, buna rağmen durmaması
halinde Cumhuriyet Savcılığına başvurularak hizmetin durdurulması isteneceği belirtilmiştir.

Muşteki Dıgıtal Platform İletişim Hizmetleri AŞ. (Digitürk), Pluton Televizyonculuk
AŞ. (Lig TV), vekili Av. Mustafa Bildik tarafından adı geçen sitelere içeriğin çıkarılması için
e-mail görıderildiği, buna rağmen üç gün içinde uyarının yerine getirilmediği anlaşılrnakla,

5846 sayılı yasanın 5101 sayilı yasa ile yapılan değişiklik sonucu getirilen 4. maddesi
uyarınca: Bımianak.com.(193.202. ıın. i44), burdabak.net (89.19.30.90), burdabak.de
(18S.40.45.ıH~), ligtvdevu.ncı (173.192.16.197), ligtv-izle.net tl73.192.lo.197}, ligtv-izle.tv
(74.125.43. 1'2i), isimli sitelere, servis sağlayıcılarm içerik sağlayıcıya vermiş oldukları
hizmetin durdurulması yoluyla, ERi~iMjN ENGELLENMESiNI':,

Kararın gereği için evrak ile birlikte İstanbul C. Başsavcılığı Hasın Bürosunu
gönderil mesine,

7 gün i inde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine itirazı kabilolmak üzere evrak.
üzerinde yapıl inceleme sonucunda karar verildi. ..,.H'"

İtirazı abilolmak. üzere evrak üzerinde yapılan inceleme sonucund~fi~~a.i :veril,di.
28/04/2010 ·;/'S·~:"" '"." "\

Li r"'''':~'~':": ~.Ka .', ,~ H~ijn .8090' :r : ..' ,'.

gOrOf ( ejik< kJ/';.-, JJY'" '\ci;~;~;r;'k;:~:ı{);
il iJ.ı;:J./,f/JJ,t "';"..:-;:;;;;;.~


