ÖZEL BÜRO NOTU : ELALEM NORMANDİYA ÇIKARMASINDA, 2. DÜNYA SAVAŞINDA,
ÇIKARMADA HAYATINI KAYBEDEN 9,000 ASKERİNİ ANMAK İÇİN KOSKOCA SAHİLDE 9,000
ADET SİLUET YARATIP YARATICI BİR ŞEKİLDE ANIYOR. BİZ İSE VATANI İÇİN UZVUNU
KAYBETMİŞ GAZİLERİMİZDEN SGK TARAFINDAN TAKILAN PROTEZLERİN PARASINI
İSTİYORUZ. VE BUNA RAĞMEN TÜRKİYE HALEN BİR ASKER ÜLKESİ. HER DOĞAN ÇOCUK
ASKERLİK YAPMAK İÇİN GÜN SAYIYOR. ASKERE DAVULLU ZURNALI GİDİYOR. ŞEHİT
OLUCAM DİYE GÖZÜNÜ KIRPMADAN MERMİNİN ÖNÜNE ATLIYOR. ATALARIMIZ NASIL BİR
ASKER VE MEHMETÇİK SEVGİSİ AŞILAMIŞSA AKP GİBİ HÜKÜMETLER NE YAPARSA YAPSIN
GENLERİNDEN ÇIKARTAMIYORLAR. AŞAĞIDAKİ UYGULAMA ÖRNEĞİN AMERİKA’DA OLSA
TÜM KABİNE VE BEYAZ SARAY EKİBİ TOPLUCA İSTİFA ETTİRİLİRDİ. BURADA İSE “PARDON
DENİLEREK GEÇİŞTİRİLİYOR.
NOT : İLETEN SAYIN SİLİ ÖZERDİM’E BAKİ TEŞEKKÜRLERİMİZLE 
A large percentage or our country doesn’t know of, or care about, Normandy. A few
weekends ago, British artist Jamie, accompanied by numerous volunteers, took to the
beaches of Normandy with rakes and stencils in hand to etch 9,000 silhouettes into the
sand, representing fallen soldiers. Titled ‘The Fallen 9000’, the piece is meant as a stark
visual reminder of those who died during the D-Day beach landings at Arromanches on
June 6th, 1944, during WWII. The original team consisted of 60 volunteers, but as word
spread nearly 500 additional local residents arrived to help with the temporary
installation that lasted only a few hours before being washed away by the tide. 9,000
Fallen Soldiers Etched into the Sand on Normandy Beach to Commemorate Peace Day.

What is surprising is that nothing about this was seen here in the U.S. Someone from
overseas had a friend who sent it with a note of gratitude for what the U.S. started there.
Please share with others who understand "freedom is not free -- nor has it ever been."

BU DA TÜRKİYE’DE VATANI İÇİN UZVUNU
KAYBETMİŞ GAZİLERİMİZE UYGUN GÖRÜLEN
DAVRANIŞ ŞEKLİ… İŞTE BUYRUN HABERİ OKUYUN !
Gazilere yapılan büyük ayıp pes dedirtti!
Vatani görevini yaparken çeşitli uzuvlarını kaybeden gazilere SGK tarafından
takılan protezlerin parası, 'Terör gazisi olmadıkları' gerekçesiyle geri istendi

KONYA'da vatani görevini yerine getirirken sağ bacağını kaybedip, gazi olan 41
yaşındaki Hasan Ata 'dan, takılan elektronik protez bacağın 2 bin 141 lirayı aşan
miktarlarını, 'terör gazisi olmadığı' gerekçesiyle geri ödemesini isteyen Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), ödeme yapılmayınca bu kez icra takibi başlattı.
İcra işlemine itiraz edecek olan Ata, haklı bulunmadığı takdirde faiziyle birlikte 74 bin
lirayı ödemek zorunda kalacağını belirtti. Aynı durumda olan 47 yaşındaki Mustafa
Azgın da, ödenmesi istenen faiziyle birlikte 94 bin lira için iş mahkemesine açtığı
yürütmeyi durdurma davasını kaybederse kendisi içinde icra işlemlerinin başlatılacağını

belirtti.
Konya'da oturan Hasan Ata, 1993 yılında Gazi antep’de vatani görevini yaparken cinnet
geçiren asker arkadaşının tüfeğiyle ateş açması sonucu sağ bacağını, Mustafa Azgın da,
1987 yılında İstanbul’da askerliğini yaparken düzenlenen NATO tatbikatı sarasında
mayının patlaması sonucu sağ kol ve bacağı ile sol gözünü kaybetti. Ata ve Azgın'a 'Vazife
malulü' statüsünde, SGK Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında yayımlanan genelge
doğrultusunda rahat ve seri bir şekilde kullanabilecekleri elektronik protez kol ve bacak
takılarak ödemesi yapıldı.
"YANLIŞ ÖDEDİK GERİ ÖDEYİN"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 2011 yılında protez kol ve bacak
ödemeleriyle ilgili yaptığı incelemelerinde, Hasan Ata ve Mustafa Azgın’dan malul
oldukları olayların '3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu' dışında kaldığını ve terör gazisi
olmadıklarını ve malulen emekli statüsünde bulunduklarını belirledi. Müfettişlerin
hazırladığı bu rapor üzerine Hasan Ata'dan elektronik protez bacak takıldığı için faiziyle
birlikte 74 bin lira, elektronik protez kol ve bacak takılan Mustafa Azgın'dan yine faiziyle
birlikte 94 bin lira istendi.
HACİZ ŞOKU
Hasan Ata, SGK'nın istediği parayı ödemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Parayı
ödeyecek gücü olmadığını ve kurumun yaptığı yanlışlığı düzeltmesini beklerken hakkında
icra takibinin başlatıldığını öğrendiğini belirten Ata, "E-devlet' sisteminde, SGK’nın 15
Şubat tarihi itibariyle ödediği parayı tahsil etmek için Konya 1'inci İcra Mahkemesi'ne icra
takibi işlemi başlattığını öğrenince şok oldum" dedi.
"SGK KENDİ HATASINI BİZE ÖDETİYOR"
İlk önce ödemeyi kabul eden, daha sonra ödediği protez parasını isteyen SGK’nın kendi
hatasının faturasını çektiklerini kaydeden Hasan Ata, şöyle konuştu: "Protez leri aldığımız
dönemde eğer bize ödenmeyeceği söylenseydi, bize sunulan imkanlar çerçevesinde
protez yaptırırdık. Ama önce ödemesini yapıyor, sonra da parayı tahsil etmeye çalışıyor.
Benim bu parayı ödemem mümkün değil. 3 aydan 3 aya aldığımız 4 bin 500 liraya yakın
gazi maaşı ile geçiniyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
HUZURUM KALMADI
Evde huzurunun kalmadığın kaydeden Ata, şunları söyledi: "7 yaşındaki kızım evden
çıkarken bana 'Ayağı vermeye mi gidiyorsun?, Protezin parasını ödemeye mi gidiyorsun?'
diyor. Eve geç kaldığım zaman da ‘Ne oldu baba ayağını mı geri istediler?’ gibi sorular
sormaya başladı. 18 yaşındaki çocuğum da protezin parasını ödemek için okulu bırakıp
çalışmak istediğini söylüyor. Ben bunları gördükçe yıkılıyorum. Ben isterdim ki, devletimiz
bize sahip çıksın. "PROTEZLERİ İADE EDECEĞİZ" Son aşamada protezleri SGK’ya iade

edeceklerini kaydeden Mustafa Azgın, 'Protezleri SGK müdürlüğüne teslim edelim. Biz
alıştık nasıl olsa. Protezsiz de gezeriz.'dedi.
KAYNAK : http://www.milliyet.com.tr/gazilere-yapilan-buyuk-ayip-pes-dedirtti--gundem1680433/
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