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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Soma Kazazedelerine

Yardım Kampanyası.

GENELGE
2014/8

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen elim maden ocağı
kazasında çok sayıda işçimiz hayatını kaybetmiş, bir kısmı da yaralı olarak kurtarılmıştır.

Bu olay nedeniyle zarar gören veya yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın olay anın-
dan itibaren her türlü ihtiyaçları devlet imkânlarıyla karşılanmakta, uğradıkları kaza nedeniyle,
yasal olarak haklarında yapılması gereken tüm işlemler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından titizlikle yerine getirilmektedir.

Bu kaza sonrasında Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş olmakla birlikte; ha-
miyetperver milletimizin bu acı karşısında yoğun yardım taleplerinin karşılanması zarureti
hâsıl olmuştur. Bu kapsamda, yapılacak yardımların tek elden yürütülmesi, hızlı ve sağlıklı bir
biçimde kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve madende çalışanlara ulaş-
tırılması için, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve genelge
ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.

Bu amaçla; yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını belirtilen hesaplara yapabilmeleri ile ilgili her türlü
kolaylığın sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa mey-
dan verilmemesini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Mayıs 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29003
Mükerrer
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet-Zeliha oğlu 1992 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Besil HARFEN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/258 esas, 2014/284 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 4075 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet-Emine oğlu 1990 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhanned GARFA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/256 esas, 2014/286 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 4076 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Bahattin-Sakine oğlu 1973 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet HAMEDİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/248 esas, 2014/291 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 4077 
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D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


