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BU AY BÜLTENDE NE VAR?
Vicdani Ret Bülteni’nin üçüncü sayısında, 2021’in Ağustos-Eylül ayında
derneğimize yapılan başvurulara dair bilgileri ve vicdani retçilerin
yaşadıkları hak ihlallerinin iki aylık güncel verilerini bulabilirsiniz. 

Siz de bültende yer verdiğimiz hak ihlallerinden bir ya da 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/
https://www.facebook.com/VicdaniRetDernegi/
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VR-DER'E BASVURULAR
Ağustos-Eylül ayında VR-DER’e bilgi edinme talebiyle yeni başvurular yapıldı.
2 aylık zaman diliminde toplam 18 kişi, derneğe mail göndererek, çeşitli
başlıklarda bilgi talebinde bulundu.

Yapılan başvurular içerisinde vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi almak isteyen
kişiler çoğunluktaydı. Başvuru yapanlar arasında, yoklama kaçağı ya da
bakaya olanlar, zorunlu askerlik yapmak istemediği için iltica süreciyle ilgili
bilgi talebinde bulunanlar ve zorunlu askerlik yapmakta olup vicdani ret
hakkıyla ilgili danışan kişiler de vardı. 

*"Yoklama kaçağı" ve "bakaya" ve ifadeleri, söz konusu kişiler yasal olarak bu
şekilde tanımlandığından kullanılmaktadır.

%5 Bakaya olanlar

%5 Yurt dışına çıkış hakkında bilgi
talebinde bulunanlar

%5 Yeni vicdani ret açıklamaları

%5 Çalışma hakkıyla ilgili bilgi talebinde
bulunanlar

%5 İltica hakkıyla ilgili bilgi talebinde
bulunanlar

%12 Askeri birlikten firar edenler

%13 Yoklama kaçağı olanlar

%50 Vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi
talep edenler
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ZORUNLU ASKERLİK
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLERİN
UGRADIGI HAK
İHLALLERİNİN DURUM
TESPİTİ
Zorunlu askerlik yükümlüsü kişilerin uğradığı hak ihlallerinin durum tespiti
üzerine yayınladığımız başvuru formu, Ağustos-Eylül aylarını kapsayan
zaman diliminde 10 kişi tarafından dolduruldu. Vicdani retçilerin, yoklama
kaçağı ve bakayaların doldurduğu forma verilen yanıtlarla, 2 ay boyunca,
kişilerin uğradığı farklı hak ihlalleri tespit edildi. 

Formu dolduranlar arasında seyahat özgürlüğü kısıtlananların sayısı
çoğunluktaydı. Bunun yanında formu dolduranlar arasında eğitim hakkı
engellenen, sigortalı çalışamayan, resmi kurumlarda çalışamayan kişiler de
vardı. 

İki aylık zaman diliminde formu dolduran başvurucuların arasında henüz
vicdani reddini açıklamamış kişiler çoğunluktaydı. Formu dolduran 10 kişinin
yalnızca 2’si vicdani retçiyken, kalan 8 başvurucu henüz vicdani ret
açıklaması yapmamış kişilerdi.

 
97.6%  
2.4%

Vicdani retçi 
olmayanlar
%80

Vicdani 
retçiler
%20
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38.5%

 

38.5%

 

23.1%

Ağustos-Eylül aylarını kapsayan zaman diliminde formu dolduran 10
başvurucunun 8’i, formda yer alan “Hakkınızda kesilen idari para cezalarına
itirazınız oldu mu?” sorusuna yanıt verdi. 

6 başvurucu yoklama kaçağı ya da bakaya olduğu gerekçesiyle haklarında
kesilen idari para cezalarına nasıl itiraz edeceğini bilmediğini, 1 başvurucu
itiraz etmediğini, 1 başvurucu ise hakkında kesilen idari para cezasına
itirazının reddedildiğini ve cezanın kesinleştiği belirtti.

Ağustos-Eylül ayında formu dolduran ve hakkında
yoklama kaçağı yada bakaya kalmak suçlamasıyla
idari para cezası kesildiğini belirten 4 kişiye
yaklaşık olarak toplam 21.000 TL para cezası
kesilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI

Nasıl itiraz edeceğini
bilmeyenler
%75

İtiraz etmeyenler
%12,5

İtirazı reddedilenler
%12,55
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ZORUNLU ASKERLİK 
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLER 
HANGİ HAK 
İHLALLERİNE 
MARUZ KALIYOR?

Sigortalı çalışamıyorum.

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

İşten atıldım.

Banka hesaplarıma el konuldu.

Aynı suçlamayla birden çok kez yargılandım.

Eğitim hakkım engelendi.

Resmi kurumlarda çalışamıyorum.

Seyahat özgürlüğüm  kısıtlandı.

Sigortalı çalışamıyorum.
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VİCDANİ RET
BÜLTENLERİNE GENEL BİR
BAKIS
Vicdani Ret Derneği olarak, Kasım 2020’den bu yana yayınladığımız Vicdani
Ret Bültenleri, Türkiye'de vicdani ret hakkına dair güncel durumunu
belgeleme noktasında önemli bir kaynak oldu. Bültenler aracılığıyla bir
yandan alanda ihtiyaç duyulan bilgi akışını sağlarken, bir yandan da zorunlu
askerlik yükümlülerinin ve vicdani retçilerin yaşadıkları insan hakları
ihlallerini belgeleme imkanı bulduk. 

Bültenler, VR-DER’e yapılan başvuruların, vicdani retçilerin yargılanma
süreçlerine dair güncel bilgilendirmelerin, vicdani retçilerin maruz kaldığı hak
ihlallerinin ve yeni vicdani ret açıklamalarının görünür kılınmasına yardımcı
oldu.

Türkiye'de vicdani ret hakkının ve vicdani retçilerin mevcut durumunun
izlenmesi faaliyeti, vicdani ret hakkına yönelik farkındalığı artırma
noktasında önemli bir adım.  Bu farkındalığın artması, vicdani retçilerin
yaşadığı hak ihlallerinin ve sivil ölümün sonlandırılması, vicdani ret hakkının
bir insan hakkı olarak tanınması için yürüttüğümüz izleme çalışmalarına
destek veren tüm vicdani retçilere teşekkür ederiz. 

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana, vicdani retçiler ve zorunlu askerlik
yükümlüsü kişiler tarafından derneğe yapılan başvuruları özetlemek
gerekirse...
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Kasım 2020-Eylül 2021 dönemi
boyunca toplam 157 başvuru yapıldı.
Derneğe mail yoluyla yapılan başvurular
arasında vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi
almak isteyen kişiler, yoklama kaçağı ya
da bakaya olanlar, zorunlu askerlik
yapmak istemediği için iltica süreciyle
ilgili bilgi talebinde bulunanlar, eğitim
hakkının engellenmesi ve seyahat
özgürlüğünün kısıtlanması kapsamında
danışanlar ve vicdani ret açıklaması
yapmak istediğini belirten kişiler vardı.

Derneğin yayınladığı "Askerlik
Yükümlüsü Kişilerin Uğradığı Hak
İhlallerinin Durum Tespiti Formu",
79 kişi tarafından dolduruldu.

Formu dolduran kişiler arasında
henüz vicdani reddini açıklamamış
kişiler çoğunluktaydı. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2j_VyXQ1e5Ls6ATcZLOE6xcj3vN_9CM2GgTmj_aDOGtVaaw/viewform
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Başvuranlar arasında, birbirinden farklı
motivasyonlarla, vicdani ret hakkını
savunan kişiler vardı. 

Savaş karşıtlığı, inanç, politik görüş,
cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, şiddet
karşıtlığı, sağlık durumu gibi birbirinden
farklı motivasyon ve gerekçelerle
zorunlu askerlik yapmak istemediğini
belirten başvurucular vardı. 

Başvurucular, askerlik yükümlüsü
olmaları sebebiyle, çeşitli hak
ihlallerine maruz kaldığını belirtti.
Belirtilen hak ihlalleri arasında
“sigortalı çalışamamak” en yaygını
idi. Bu hak ihlalini, seyahat
özgürlüğünün kısıtlanması, resmi
kurumlarda çalışamamak, eğitim
hakkının engellenmesi, oy
kullanamamak, işten atılmak, banka
hesaplarına el konulması ve aynı
suçlamayla birden çok kez
yargılanmak takip etti. 
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Vicdani Ret Dernegi
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dernek@vicdaniret.org

www.vicdaniret.org

+0216 345 01 00


