KASIM-ARALIK 2020

VİCDANİ RET
BÜLTENİ

-Başvurular ve faaliyetler
-Zorunlu askerlik
yükümlülerinin yaşadığı hak
ihlalleri
-Vicdani ret açıklamaları

VİCDANİ RET BÜLTENLERİ
HAKKINDA
Vicdani Ret Derneği olarak, önümüzdeki bir yıl boyunca yayınlayacağımız
Vicdani Ret Bülteni ile Türkiye'de vicdani ret hakkına dair güncel durumu
belgelemeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken bir yandan da alanda ihtiyaç
duyulan bilgi akışını sağlayabilmeyi umuyoruz.
Derneğimize yapılan başvurular, yeni vicdani ret açıklamaları ve vicdani
retçilerin yargılanma süreçlerine dair güncel bilgilendirmelerin yer alacağı
bültenlerle kamuoyunda vicdani ret hakkına yönelik farkındalığı
artıracağımızı umuyoruz.
İzleme çalışmamızla ilgili bilgi almak istiyor yada "zorunu askerlik
yükümlüsü olduğum için hak ihlaline uğruyorum" diyorsanız web sitemizden
ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

BU AY
BÜLTENDE
NE VAR?

Vicdani Ret Bültenlerinin ilkinde, 2020'nin
Kasım ve Aralık ayında derneğimize
yapılan başvurulara dair bilgiler
bulabilirsiniz.
VR-DER'in faaliyet takvimi, zorunlu
askerlik yükümlüsü kişilerin yaşadıkları
hak ihlalleri ve yeni vicdani ret
açıklamaları ilk bültenimizin başlıklarından
bazıları.
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.
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VR-DER'E BASVURULAR
Kasım ve Aralık ayında derneğimize

Yapılan başvuruların %64ü, vicdani

bilgi edinme talebiyle yapılan 39

ret hakkına dair bilgi almak isteyen

başvuru içerisinde vicdani ret

kişilerden gelirken, başvuru yapanlar

hakkıyla ilgili danışanlar, vicdani

içerisinde yoklama kaçağı olanların

reddini açıklamak isteyenler, askeri

oranı %11'i oldu.

birlikten firar edenler ve askerde
kötü muameleye maruz kalanlar

*"Yoklama kaçağı", "bakaya" ve "firar

vardı.

eden" ifadeleri, söz konusu kişiler
yasal olarak bu şekilde
tanımlandığından kullanılmaktadır.

ÖZET
%4 Askerde kötü muameleye
maruz kalanlar
%7 Yeni vicdani ret
açıklamaları
%11 Yoklama kaçağı olanlar
%14 Askeri birlikten firar
edenler
%64 Vicdani ret hakkıyla
ilgili bilgi talep edenler
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VR-DER NELER YAPTI?
Geride bıraktığımız Kasım-Aralık ayındaki faaliyetlerimiz,
açıklamalarımız...
13 Kasım 2020:

1 Aralık 2020:

Vicdani Ret Derneği'ne Soruşturma

Barış Tutsaklarıyla Dayanışma

VR-DER'in resmi internet sitesi

VR-DER, War Resisters’

vicdaniret.org ve sosyal medya

International (Uluslararası Savaş

hesaplarında yapılan paylaşımlar

Karşıtları)'ın 1 Aralık Barış

sebebiyle, dernek üyelerinden

Tutsakları Günü için gerçekleştirdiği

vicdani retçi Abdülmelik Yalçın,

sosyal medya kampanyasına destek

TCK 301. maddesinde yer alan

verdi.

“devletin askeri teşkilatını
aşağılama” suçlamasıyla ifade verdi.

Dernek, dünyanın birçok yerinde

vicdaniret.org sitesi nedeniyle daha

tutsak bulunan vicdani retçilerle

önce de soruşturma başlatılmış ve

dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

dernek üyesine açılan dava beraat
ile sonuçlanmıştı.

3 Aralık 2020:
Askerlik Yükümlüsü Kişilerin Uğradığı
Hak İhlallerinin Durum Tespiti Formu
Yayında
"Askerlik Yükümlüsü Kişilerin Uğradığı
Hak İhlallerinin Durum Tespiti Formu”,
vicdaniret.org sitesi üzerinden yayınlandı.
Dernek, zorunlu askerlik yükümlüsü
olması sebebiyle çeşitli hak ihlalleri
yaşayan herkesi, bu formu doldurmaya
çağırdı.
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10 Aralık 2020:
Vicdani ret insan hakkıdır!
VR-DER, 10 Aralık İnsan Hakları
Günü'nde, "vicdani ret bir insan
hakkıdır" vurgusuyla, herkesi bu
hakkı kullanmaya çağırdı.
Açıklamada "Vicdani ret hakkı,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
madde 18’de ele alınan düşünce,
vicdan ve din özgürlüğü kapsamında
güvence altına alınmıştır. Türkiye
Devleti ise bu hakkı yok saymakta,
tanımamakta ısrarcıdır.Ancak
vicdani ret insan hakkıdır" denildi.

19 Aralık 2020:
Ukraynalı vicdani retçi Ruslan
Kotsaba'yla Dayanışma
VR-DER, üyesi olduğu EBCO
(Avrupa Vicdani Ret Bürosu) ile
birlikte, vicdani retçi Ruslan Kotsaba
ile dayanışma çağrısı yaptı.
EBCO'nun yayınladığı açıklamada,
Ukraynalı gazeteci, pasifist ve
vicdani retçi Ruslan Kotsaba
aleyhindeki cezai kovuşturmanın,
derhal ve koşulsuz olarak sona
erdirilmesi çağrısı yapıldı.
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ZORUNLU ASKERLİK
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLERİN
YASADIGI HAK İHLALLERİ
Zorunlu askerlik yükümlüsü kişilerin

Formu dolduranlar arasında eğitim

uğradığı hak ihlallerinin durum

hakkı engellenen, seyahat özgürlüğü

tespiti üzerine yayınladığımız

kısıtlanan, işten atılan, banka

başvuru formuna, Kasım-Aralık

hesaplarına el konulan ve başkaca

ayları boyunca birçok başvuru oldu.

hak ihlallerine maruz kalan birçok

Vicdani retçilerin, yoklama kaçağı

vicdani retçi ve henüz vicdani

ve bakayaların, askeri birlikten firar

reddini açıklamamış ancak zorunlu

etmiş kişilerin doldurduğu form

askerlik yapmak istemeyen kişiler

üzerinden, 2 ay boyunca, bu kişilerin

vardı.

uğradıkları farklı hak ihlallerini
tespit ettik.

Vicdani retçi
olmayanlar
%58

VİCDANİ RET BÜLTENİ
Kasım-Aralık 2020

Vicdani
retçiler
%42

06

İDARİ PARA CEZALARI
Başvurucuların

Bunun yanında, başvurucuların %40'ı idari para

%38'i yoklama

ifade etti. %20'si itiraz ettiğini ve hukuki sürecin

kaçağı ya da
bakaya olduğu

cezalarına nasıl itiraz edeceklerini bilmediklerini
devam ettiğini, %20'si itirazının reddedildiğini ve
cezasının kesinleştiğini, %20'lik bir kesim ise idari
para cezasına itiraz etmediğini belirtti.
20%

gerekçesiyle
idari para
cezası

40%

verildiğini
belirtti.
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ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ
KİSİLER HANGİ HAK
İHLALLERİNE MARUZ
KALIYOR
İşten atıldım
Aynı suçlamayla birden çok kez yargılandım
Eğitim hakkım engellendi
Banka hesaplarıma el konuldu
Seyahat özgürlüğüm kısıtlandı
Resmi kurumlarda çalışamıyorum
Sigortalı çalışamıyorum
%0

20

40
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80

*Başvurucular, birden fazla hak ihlaline maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Başvuru formuna gelen

Zorunlu askerlik

yanıtlar, zorunlu askerlik

yapmak istemeyen

yükümlüsü kişilerin

kişilerin hukuksal

maruz kaldıkları hak

durumuna etki eden,

ihllallerini belgelememize

ekonomik ve sosyal

olanak sağlarken, bir

yaşantısında karşısına

yandan da zorunlu

çıkan kısıtlamalar ve

askerlik yapmak

ihlaller, söz konusu

istemeyenlerin karşı

kişileri sivil ölüm

karşıya kaldığı sivil ölüm

koşullarında yaşamaya

olgusunu ortaya koyuyor.

mecbur bırakmaktadır.
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VİCDANİ RET
AÇIKLAMALARI
10 Kasım 2020:
Resul Dündar, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı
deklarasyonuyla vicdani reddini açıkladı.
"... .Vicdan suçluluk hissinden doğar. Geçmişte yaşamış
olduğum coğrafyada savaşlardan kaynaklı insan
ölümlerinin hala devam ediyor oluşundan kendimi daha az
suçlu hissetmek adına vicdan-i reddimi açıklıyor, devletin
bana zorunlu kıldığı “askerlik görevi” ni yerine
getirmeyeceğimi ilan ediyorum."
2 Aralık 2020:
Mustafa Doğan, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı
deklarasyonuyla vicdani reddini açıkladı.
"Bu savaş, bu savaşlar hiçbir zaman benim savaşım değildi,
hiç tanımadığım insanların komutasına girmeyeceğim
.Hiçbir zaman silahlı bir mücadele içinde yer almayacağım.
Savaşın ve şiddetin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyorum.
Sınırların içinde yaşamak istemiyorum..Öldürmeyi ve
öldürülmeyi istemiyorum....""...
8 Aralık 2020:
Murat Kızılay, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı
deklarasyonuyla vicdani reddini açıkladı."
... Hiçbir ordunun emri altına girmeyeceğim.! Bu çarkın
içinde bir dişli olmayı, kamuflaj giymeyi, hiyerarşiden emir
almayı, silah kullanmayı ve silah kullanmayı öğrenmeyi
redediyorum...."
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Vicdani Ret Dernegi
Conscientious Objection Association

+0216 345 01 00
dernek@vicdaniret.org

www.vicdaniret.org
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