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BU AY BÜLTENDE NE VAR?
Vicdani Ret Bülteni’nin altıncı sayısında, 2021’in Ekim-Kasım ve Aralık
aylarında derneğimize yapılan başvurulara dair bilgileri ve vicdani retçilerin
yaşadıkları hak ihlallerinin üç 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/


03
VİCDANİ  RET  BÜLTENİ  -  V I
Ek im-Ara l ı k  2021

VR-DER'E BASVURULAR
Ekim-Kasım ve Aralık aylarında VR-DER’e bilgi edinme talebiyle yeni
başvurular yapıldı. aylık zaman diliminde toplam 35 kişi, derneğe mail
göndererek, çeşitli başlıklarda bilgi talebinde bulundu.

Yapılan başvurular içerisinde vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi almak isteyen
kişiler çoğunluktaydı. Vicdani ret hakkıyla bilgi almak isteyenleri, yoklama
kaçağı ya da bakaya olan, vicdani ret açıklaması yapmak isteyen ve
yurtdışına çıkış hakkında bilgi talebinde bulunan başvurucular takip etti. 

*"Yoklama kaçağı" ve "bakaya" ve ifadeleri, söz konusu kişiler yasal olarak bu
şekilde tanımlandığından kullanılmaktadır.
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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, Ekim-Kasım ve Aralık aylarını
kapsayan zaman diliminde 15 kişi tarafından dolduruldu. Vicdani retçilerin,
yoklama kaçağı ve bakayaların doldurduğu forma verilen yanıtlarla, 3 ay
boyunca, kişilerin uğradığı farklı hak ihlalleri tespit edildi. 

Formu dolduranlar arasında sigortalı çalışamayan ve resmi kurumlarda
çalışamadığını belirten başvurucular çoğunluktaydı. Bunun yanında formu
dolduranlar arasında seyahat özgürlüğü kısıtlanan, eğitim hakkı engellenen ve
işten atılan kişiler de vardı. 

Üç aylık zaman diliminde formu dolduran başvurucuların arasında henüz
vicdani reddini açıklamamış kişiler çoğunluktaydı. Formu dolduran 15 kişiden
yalnızca 1’i vicdani retçiyken, diğer 14 başvurucu henüz vicdani ret açıklaması
yapmamış kişilerdi.
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Ekim-Kasım ve Aralık aylarını kapsayan zaman diliminde formu dolduran 15
başvurucunun 7’si, formda yer alan “Hakkınızda kesilen idari para cezalarına
itirazınız oldu mu?” sorusuna yanıt verdi. 

1 başvurucu, hakkında yoklama kaçağı ya da bakaya olduğu gerekçesiyle
haklarında kesilen idari para cezalarına itiraz ettiğini ve hukuki sürecin
devam ettiğini belirtirken; 3 başvurucu idari para cezalarına nasıl itiraz
edeceğini bilmediğini ifade etti. Aynı soruya yanıt veren kalan 3 başvurucu
ise idari para cezalarına itiraz etmediğini bildirdi.

İDARİ PARA CEZALARI

Nasıl itiraz edeceğini
bilmeyenler

İtiraz etmeyenler

İtiraz edip, hukuki
süreci devam edenler

Ekim-Kasım ve Aralık aylarında
formu dolduran ve hakkında
yoklama kaçağı yada bakaya
kalmak suçlamasıyla idari para
cezası kesildiğini belirten 5 kişiye
yaklaşık olarak toplam 41.000
TL para cezası kesilmiştir.
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ZORUNLU ASKERLİK 
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLER 
HANGİ HAK 
İHLALLERİNE 
MARUZ KALIYOR?

Sigortalı çalışamıyorum.

*Başvurucular, birden fazla hak ihlaline maruz kaldığını belirtmiştir.
*13  başvurucu tarafından belirtilen hak ihlalleridir.

Oy kullanamadım.

Banka hesaplarıma el konuldu.

Aynı suçlamayla birden çok kez yargılandım.

Eğitim hakkım engelendi.

Resmi kurumlarda çalışamıyorum.

Seyahat özgürlüğüm  kısıtlandı.

Sigortalı çalışamıyorum.

İşten atıldım.
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Sigortalı çalışamıyorum.

VİCDANİ 
RET 
AÇIKLAMALARI

24 Kasım 2021 
Mert Doğan, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle vicdani
reddini açıkladı.

“... Mardin’de eşcinsel, İstanbul’da trans, İzmir’de devrimci Kürt
kadını olduğumuz için öldürülüyoruz. Bütün bu ölümlere sebep
olan nefretin sorumlusu devletin ta kendisidir. Türk, sunni,
erkek olmadığımız için yakılıyoruz, rencide ediliyoruz,
cesetlerimiz yol kenarlarına atılıyor.

Ben de bu nefret toplumunun bir parçası olmamak, doğaya,
yaşama, hayvanlara dost, onlar ile birlikte özgür hayata olan
özgürlük ideallerime yabancılaşmamak için Türkiye
Cumhuriyeti’nin bana zorunlu kıldığı askerlik sistemini
reddediyor, vicdani reddimi açıklıyorum.”

7 Aralık 2021 
Mansur Şahinkuşu, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle
vicdani reddini açıkladı.

“... Öyle bir sistemdeyiz ki... Askerlik görevini yapmak
istemeyenler: Evlenemezler. Çocukları olsa, çocuğuna kimlik
alma şansı yok. Yasal olarak çalışma hakkı yok. Pasaport
çıkarma şansı yok. Oy kullanma hakkı yok. Hastalansa
hastaneye gidip muayene olma şansı yok. Her an bir kimlik
kontrolünde özgürlük kısıtlamam var. Bu bir sistemin yaptığı
bir suç değil de , benim askere gitmeyip insan öldürmek
istememem suç ise, ben suçlu olayım. Ve ne şekilde olursa ve
ne renkte olursa olsun o askeri kıyafeti hiç giymeyeceğimi ve
vicdani reddimi açıklıyorum.”
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20 Aralık 2021 
Mehmet Munzur Yeşilmen, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı
metinle vicdani reddini açıkladı.
 
“... Askerde kendi kimliğimizden dolayı öldürülüyoruz, kendi
sistemlerini kabul etmediğimiz için yakılıyoruz, rencide
ediliyoruz, cesetlerimiz yol kenarlarına atılıyor. Ben de bu
nefret tohumlarının oluşturduğu militarist/egemen sistemin
bir parçası olmamak doğaya yaşama hayvanlara dost,
kendim gibi olan Kürt halkı ile savaşmamak için, yoksul
halk çocuklarının kanını dökmemek için, özgürlük ve barış
için olan ideallerime yabancılaşmamak için, Türkiye
Cumhuriyetinin bana zorunlu kıldığı askerlik sistemini
reddediyor, vicdani reddimi açıklıyorum.”
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