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BU AY BÜLTENDE NE VAR?
Vicdani Ret Bülteni’nin dördüncü sayısında, 2021’in Mayıs-Haziran ve
Temmuz aylarında derneğimize yapılan başvurulara dair bilgileri, vicdani
retçilerin yaşadıkları hak ihlallerinin iki aylık güncel verilerini, VR-DER
tarafından takip edilen dosyalara ilişkin güncel bilgileri ve Mart-Nisan
ayında yapılan vicdani ret açıklamalarını bulabilirsiniz. 

Siz de bültende yer verdiğimiz hak ihlallerinden bir yada birden fazlasına
maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, web sitemizde yer alan "Askerlik
Yükümlüsü Kişilerin Uğradığı Hak İhlallerinin Durum Tespiti Formu"nu
doldurabilirsiniz.

VR-DER’in yürüttüğü izleme çalışması ile ilgili bilgi almak istiyorsanız web
sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2j_VyXQ1e5Ls6ATcZLOE6xcj3vN_9CM2GgTmj_aDOGtVaaw/viewform
http://www.vicdaniret.org/
http://www.vicdaniret.org/
https://www.facebook.com/VicdaniRetDernegi/
https://www.facebook.com/VicdaniRetDernegi/


VR-DER, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü kapsamında kapsamında,
WRI (Uluslararası Savaş Karşıtları), QUNO ve IFOR’un düzenlediği,
Türkiye’de vicdani ret hakkının konuşulduğu “uluslararası dayanışma”
başlıklı webinara katıldı.

Webinarda, Türkiye’deki vicdani retçilerin deneyim paylaşımlarının yanında,
Vicdani Ret Derneği’nin yürütmekte olduğu kampanya hakkında da
bilgilendirmelere de yer verildi.

VR-DER’İN MAYIS-TEMMUZ
GÜNDEMİ
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14 Mayıs 2021
“Uluslararası Dayanışma” Webinarı

VR-DER, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde, İsrail Devleti’nin
Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden bir açıklama yayınladı.

İsrail Devleti’nin Filistin topraklarına yönelik saldırısının eleştirildiği ve barış
çağrısı yapıldığı açıklamada, “Bu çağrımız İsrail’e veya bir başka devlete
değil tüm insanlara! Gelin savaşın insan kaynağını kurutalım, Filistin’de ve
dünyanın neresinde olursa olsun savaşları durduralım” denildi.

15 Mayıs 2021
VR-DER: “Filistin’de Savaşı Durdurun!”
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9 Haziran 2021
“Frontex’i Kaldırın, AB Sınır Rejimini Sonlandırın”

Vicdani Ret Derneği’nin de imzacısı
olduğu “Abolish Frontex” kampanyası
başladı. 

Avrupa ve Kuzey Afrika’dan 50’den
fazla grubun başlattığı kampanya ile
şiddete ve ölüme neden olan yapıların
ve politikaların ortadan kaldırılması
talep ediliyor, herkes için adaleti ve
güvenliği garanti eden bir sistem inşa
etmeye çağrı yapılıyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.  

22 Haziran 2021
VR-DER, Antalya’da Onur Haftası Açılış Etkinliği'ndeydi 

21-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 7. Antalya Onur Haftası’nın ilk
etkinliği, Vicdani Ret Derneği’nin katılımıyla gerçekleşti. BİZ Derneği, Vicdani
Ret Derneği ve Halkların Demokratik Kongresi tarafından organize edilen
“Silahlara Veda” etkinliğinde vicdani ret hakkı konuşuldu.

Etkinlikte Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Av. Gökhan Soysal, vicdani ret
hakkından ve retçilere uygulanan baskılardan bahsetti. Av. Ahmet Çevik ise
militarizmin cinsel kimlik ve cinsel yönelimler üzerinden uygulamaya
çalıştığı tahakkümden söz ederken, “pembe tezkere” sürecine ilişkin de
bilgilendirme yaptı.

https://abolishfrontex.org/


Vicdani Ret Derneği’nin, Etkiniz AB
Programı desteğiyle hazırladığı
“Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı
Vicdani Ret” raporu yayınlandı. 18
vicdani retçiyle ve alanda çalışan
avukatlarla görüşülerek hazırlanan
raporda, vicdani retçilerin yaşadığı
“sivil ölüm”le ilgili dava süreçleri ve
temel insan hakları ihlalleri ele
alınırken; çözüm yolları için tavsiyeler
de sunuluyor. 

Türkiye’de vicdani ret hakkına dair
hazırlanmış en kapsamlı çalışma olan
rapora buradan ulaşabilirsiniz.
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5 Temmuz 2021
“Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret” Raporu Yayınlandı

Uluslararası Savaş Karşıtları, Connection e.V. ve Fransa Pasifistler Birliği
tarafından 7 Temmuz’da düzenlenen webinarda, Türkiye’de vicdani ret
hakkına, Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan vicdani
retçilerin deneyimlerine yer verildi.  

Webinarda, Vicdani Ret Derneği’nden Merve Arkun, Türkiye’de vicdani
retçilerin genel durumuna dair bir bilgilendirme yaparken; vicdani retçi
Seyda Can Yılmaz, Onur Erden ve Beran Mehmet İşçi kendi deneyimlerini
paylaştılar.

Webinarda WRI’den Semih Sapmaz ve Connection e.V’den Rudi Friedrich de,
Türkiye’den Avrupa’ya iltica etmiş vicdani retçilerin deneyimlerinin
paylaşıldığı “Türkiye’de Vicdani Ret” kitapçığı hakkında bilgilendirme yaptı. 

7 Temmuz 2021
Webinar: “Türkiye’de ve Sürgünde Vicdani Ret”

https://drive.google.com/file/d/1hYJi01XRkXMkOSzf04rjRvOkNMzI2V2c/view
https://de.connection-ev.org/article-3293
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VR-DER'E BASVURULAR
Mayıs-Temmuz aylarında VR-DER’e bilgi edinme talebiyle yeni başvurular
yapıldı. 3 aylık zaman diliminde toplam 35 kişi, derneğe mail göndererek,
çeşitli başlıklarda bilgi talebinde bulundu.

Yapılan başvurular içerisinde vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi almak isteyen
kişi sayısı oldukça fazlaydı. Öte yandan, derneğe başvuranlar arasında
yoklama kaçağı yada bakaya olması sebebiyle hakkında kesilen idari para
cezalarıyla ilgili danışanlar, vicdani ret hakkında bilgi almak isteyen zorunlu
askerler ve zorunlu askerlik yapmak istemediği için iltica süreciyle ilgili bilgi
talebinde bulunan kişiler vardı. 

*"Yoklama kaçağı" ve "bakaya" ve ifadeleri, söz konusu kişiler yasal olarak bu
şekilde tanımlandığından kullanılmaktadır.
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%3 İltica hakkıyla ilgili bilgi talebinde
bulunanlar

%3 Hukuki yardım talep edenler

%6 İdari para cezaları

%8 Yoklama kaçağı olanlar

%9 Dernek üyeliği

%9 Askerliğe elverişli değildir raporu
hakkında bilgi talep edenler

%9 Askeri birlikten firar edenler

%11 Bakaya olanlar

%14 Yeni vicdani ret açıklamaları

%28 Vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi
talep edenler
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ZORUNLU ASKERLİK
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLERİN
YASADIGI HAK İHLALLERİ
Zorunlu askerlik yükümlüsü kişilerin uğradığı hak ihlallerinin durum tespiti
üzerine yayınladığımız başvuru formu, Mayıs-Temmuz aylarını kapsayan
zaman diliminde 19 kişi tarafından dolduruldu. Vicdani retçilerin, yoklama
kaçaklarının, bakayaların ve zorunlu askerlerin doldurduğu forma verilen
yanıtlarla, 3 ay boyunca, ilgili kişilerin uğradığı farklı hak ihlallerini tespit
edildi. 

Formu dolduranlar arasında sigortalı çalışamayan, seyahat özgürlüğü
kısıtlanan, resmi kurumlarda çalışamayan ve başka hak ihlallerine maruz
kalan çok sayıda kişi vardı. Üç aylık zaman diliminde formu dolduran
başvurucuların arasında henüz vicdani reddini açıklamamış kişiler
çoğunluktaydı.
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Vicdani retçi 
olmayanlar
%68

Vicdani 
retçiler
%32
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Mayıs-Temmuz aylarını kapsayan zaman diliminde formu dolduran toplam 19  
başvurucunun 15’i, açıklamaları sebebiyle herhangi bir resmi kuruma başvuru
yapmadığını belirtti; 4 başvurucu ise Askerlik Şubesi ya da Milli Savunma
Bakanlığı gibi resmi makamlara başvuru yaptığını ifade etti.

Formu dolduran başvurucuların 11’i formda yer alan “Hakkınızda kesilen idari
para cezalarına itirazınız oldu mu?” sorusuna yanıt verdi. 

Soruyu yanıtlayan başvurucuların 6’sı yoklama kaçağı ya da bakaya olduğu
gerekçesiyle haklarında kesilen idari para cezasına itiraz etmediklerini
belirtirken, 5 başvurucu ise idari para cezalarına nasıl itiraz edeceğini
bilmediklerini ifade etti.

Mayıs-Temmuz ayında
formu dolduran ve hakkında
yoklama kaçağı yada bakaya
kalmak suçlamasıyla idari
para cezası kesildiğini
belirten 3 kişiye yaklaşık
olarak toplam 53.000 TL
para cezası kesilmiştir.
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İDARİ PARA CEZALARI
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ZORUNLU ASKERLİK 
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLER 
HANGİ HAK 
İHLALLERİNE 
MARUZ KALIYOR?
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Sigortalı çalışamıyorum.

*Başvuranlar, birden fazla hak ihlaline maruz kaldığını belirtmiştir.
*17 başvuran tarafından belirtilen hak ihlalleridir.

İşten atıldım.

Banka hesaplarıma el konuldu.

Eğitim hakkım engellendi.

Oy kullanamadım.

Resmi kurumlarda çalışamıyorum.

Seyahat özgürlüğüm  kısıtlandı.

Sigortalı çalışamıyorum.



*Başvurucular, birden fazla hak ihlaline maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Formda yer alan "Askerlik yükümlüsü olmanız sebebiyle hangi hak ihlallerine
uğradınız?" sorusuna verilen yanıtlar, başvurucuların yaşadıkları hak
ihlallerinin çeşitliliğini açıkça göstermektedir. Soruya yanıt veren 17 kişinin
çoğu, birden çok hak ihlaline maruz kaldığını ifade etmiştir.

Zorunlu askerlik yapmadığı için karşılaşan hak ihlalleri arasında en yaygını
sigortalı çalışamamak olarak belirtilmiş, 13 kişi sigortalı çalışamadığını ifade
etmiştir. 6 kişi seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını, 5 kişi ise resmi
kurumlarda çalışamadığını, 4 kişi ise oy kullanamadığını belirtmiştir.

Bülteni kapsayan zaman aralığı olan Mayıs-Temmuz aylarında VR-
DER, vicdani retçilere hukuksal danışmanlık sağlamayı sürdürdü.
Bakaya suçlamasıyla devam eden dosyalardan birinden beraat
kararı alındı. Hakkında bakaya suçlaması ile ceza verilmiş olan iki
vicdani retçinin dosyası temyiz edildi. Dernek ayrıca bir vicdani
retçiye açılan dosyayı daha takip etmeye başladı. Bunun yanında iki
farklı vicdani retçi için Anayasa Mahkemesi’ne vicdani ret hakkı
kapsamında başvuru yapıldı.

Dernek olarak bu aşamaya kadar, idari ve yargı mekanizmalarının
vicdani retçilere yönelik verdiği para cezaları ve açtığı yargılama
dosyalarındaki, hukuksal olarak içinde bulunulan “savunma
pozisyonundan çıkmak ve vicdani ret hakkını “davacı” olarak talep
etmek üzere iki farklı dava açılmıştır. Bu bağlamda, Askeralma
Kanununda belirtilen askerlik yaşına (41) ilişkin, 41 yaşını geçmiş
bir vicdani retçi için idari süreç başlatılarak Askerlik Şubesi’ne
başvurulmuştur. Askerlik Şubesi vicdani ret talebini reddetmiş
ancak 41 yaş sınırına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamıştır.
Bu karara itiraz edilmiştir. Buradan gelecek yanıta göre İdare
Mahkemesi’ne dava açılacaktır.

Yine, bir başka vicdani retçiye verilen para cezasına ilişkin Vergi
Mahkemesi’nde dava açılmış ve vicdani ret hakkına dayanarak
cezanın iptali istenmiştir.
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VR-DER TARAFINDAN
TAKİP EDİLEN DOSYALAR
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Sigortalı çalışamıyorum.

Sigortalı çalışamıyorum.

VİCDANİ 
RET 
AÇIKLAMALARI

1 Mayıs 2021 
İbrahim Aslan, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle
vicdani reddini açıkladı.

“... Savaşın insanlara hem psikolojik hem de fiziksel olarak
verdiği zararı görüp savaşmayı ve silah tutmayı reddediyorum.
Askeri düzen içerisinde olmadan diplomasiyle tüm sorunların
çözüleceğine inanıyorum.
Bu yüzden silah tutmak yerine genç beyinler kalem tutarsa
insanlık için bu dünya daha yaşanabilir bir hale geleceğini tüm
vicdanım ile destekliyor 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günü’nde
emekten, eşitlikten, özgürlükten olan herkes ile birlikte
olduğumu ifade ediyor askeri sistemi vicdan-i reddediyorum.”

3 Mayıs 2021 
Sinan Bulgay, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle vicdani
reddini açıkladı.

“... Kendi milletime karşı silah tutarsam ya da silah tutanlara
istemeden de olsa yardım edersem kendimi bir ömür boyu
affedemem. Beni vatansız bırakanlar bana “vatan borcun var”
diye zorunlu askerliği dayatamaz. Parantez içinde sivil ölümü
göze alarak sadece vicdanen değil, aklen ve mantıken zorunlu
askerliği reddediyorum...”



15 Mayıs 2021 
Oğuzhan Şahin, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle
vicdani reddini açıkladı.

“...Yaşamım boyunca uzak durmakta direttiğim tahakküm
ağları içinde devletin her geçen gün dahil olmaya ve
iktidarı var etmeye çalıştığı toplumsal ilişkilerden,
öldürmeyi emreden askerlik hizmetinden uzak durmayı bir
vicdani görev bilirim.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türkiye’den, Kürdistan’a,
Suriye’ye ve Ukrayna ve dahil olmaya çalıştığı tüm
coğrafyalara uzanan savaş politikaları içinde emir alıp emir
veren bir asker olmayı reddediyorum...”

7 Haziran 2021 
Servet Tan, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle
vicdani reddini açıkladı.

“...Devletin kirlenmiş üniformasını giymek istemiyorum.
İnsanları öldürmeyi ahlaki bulmuyorum. Savaşlar insanlara
korku, ölüm ve sefaletten başka bir şey veremez. Bu
düzenin bir parçası olmayı iradem ve vicdanım kabul
etmiyor. Militarizmi reddediyorum, askerliği reddediyorum.
Savaş, bireylerde ve toplumda yıllarca devam eden
tramvalara yol açmakta, toplumları göçe zorlamaktadır.
Yürütülen bu kirli savaşın bir parçası olmak istemiyorum,
bu savaş benim savaşım değil....”

12
VİCDANİ  RET  BÜLTENİ  -  IV
May ı s -Temmuz  2021



Vicdani Ret Dernegi
Conscientious Objection Association

-

dernek@vicdaniret.org

www.vicdaniret.org

+0216 345 01 00
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