MART - NİSAN 2021

VİCDANİ RET
BÜLTENİ - III

-Başvurular
-Zorunlu askerlik
yükümlülerinin yaşadığı hak
ihlalleri

BU AY BÜLTENDE NE VAR?
Vicdani Ret Bülteni’nin üçüncü sayısında, 2021’in Mart ve Nisan ayında
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..
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VR-DER’İN MART-NİSAN
GÜNDEMİ
23 Mart 2021
War Resisters International 100 Yaşında: “Savaş, insanlığa karşı bir suçtur!”

23-25

Mart

bileşeni

tarihi,

olduğu

International

VR-DER’in
War

Resisters

(Uluslararası

Karşıtları)’ın,

100.

yılıydı.

de

Savaş
1921'de

Hollanda'da Bilthoven kasabasında bir
araya

gelen

pasifistlerin

bir

toplantısında kurulan WRI, savaşsız
bir dünyanın inşası için mücadelede
100. yılına girdi.
WRI’nin 100. yılı için bir açıklama
yayınlayan

dernek,

coğrafyalardaki
dayanışmayı

farklı

vicdani

büyüten,

retçilerle

savaşsız

ve

şiddetsiz bir dünya hayalini mümkün
kılan WRI’nin 100. yılını kutladı.
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VR-DER'E BASVURULAR
Mart ve Nisan ayında VR-DER’e bilgi edinme talebiyle yeni başvurular yapıldı.
2 aylık zaman diliminde toplam 27 kişi, derneğe mail göndererek, çeşitli
başlıklarda bilgi talebinde bulundu.
Yapılan başvurular içerisinde vicdani ret hakkıyla ilgili bilgi almak isteyen,
yoklama kaçağı ya da bakaya olması sebebiyle hakkında kesilen idari para
cezalarıyla ilgili danışan 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.

Öğe 8
18%

%4 Dernek üyeliği

Öğe 7
15%

%4 Eğitim hakkı
%4 Bakaya olanlar
%4 Bedelli askerlikle ilgili bilgi
talep edenler

Öğe 6
7%

%7 Yeni vicdani ret açıklamaları

7%
4%
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%37 Vicdani ret hakkıyla ilgili
bilgi talep edenler

4%

%18 Yoklama kaçağı olanlar

4%

%15 İltica hakkıyla ilgili bilgi
talebinde bulunanlar

e9
7%

%7 İdari para cezaları
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ZORUNLU ASKERLİK
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLERİN
YASADIGI HAK İHLALLERİ
Zorunlu askerlik yükümlüsü kişilerin uğradığı hak ihlallerinin durum tespiti
üzerine yayınladığımız başvuru formu, Mart-Nisan aylarını kapsayan zaman
diliminde 16 kişi tarafından dolduruldu. Vicdani retçilerin, yoklama kaçağı ve
bakayaların doldurduğu forma verilen yanıtlarla, 2 ay boyunca, ilgili kişilerin
uğradığı farklı hak ihlallerini tespit edildi.
Formu

dolduranlar

arasında

sigortalı

çalışamayan,

işten

atılan,

aynı

suçlamayla birden çok kez yargılanan ve başka hak ihlallerine maruz kalan
çok

sayıda

kişi

başvurucuların

vardı.

arasında

İki

aylık

henüz

zaman

vicdani

diliminde
reddini

formu

dolduran

açıklamamış

kişiler

çoğunluktaydı.
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90%

Vicdani retçi
olmayanlar
%90

Vicdani
retçiler
%10
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İDARİ PARA CEZALARI
"Zorunlu askerlik yükümlüsü kişilerin uğradığı hak ihlallerinin durum tespiti
başvuru formu"nu dolduran başvurucuların %63’ü yoklama kaçağı ya da
bakaya olduğu gerekçesiyle hakkında kesilen idari para cezasına itiraz
etmediğini, %27'si ise idari para cezalarına nasıl itiraz edeceğini bilmediğini,
%10’u ise hakkında kesilen idari para cezasına itirazının reddedildiğini ve
cezanın kesinleştiği belirtti.

Nasıl itiraz
edeceğini
bilmeyenler
%27
%
27

Para cezasına
İtiraz
etmeyenler
%63
%
63

İtirazı
reddedilenler
%10

%
10

Mart-Nisan
ayında
formu
dolduran ve hakkında yoklama
kaçağı yada bakaya kalmak
suçlamasıyla idari para cezası
kesildiğini belirten 4 kişiye
yaklaşık olarak toplam 28.000
TL para cezası kesilmiştir.
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ZORUNLU ASKERLİK
YÜKÜMLÜSÜ KİSİLER
HANGİ HAK
İHLALLERİNE
MARUZ KALIYOR?
Banka hesaplarıma el konuldu.

İşten atıldım.

Eğitim hakkım engellendi.

Aynı suçlamayla birden çok kez yargılandım.

Resmi Sigortalı
kurumlardaçalışamıyorum.
çalışamıyorum.

Seyahat özgürlüğüm kısıtlandı.

Sigortalı çalışamıyorum.
*12 başvuran tarafından belirtilen hak ihlalleridir.
*Başvuranlar, birden fazla hak ihlaline maruz kaldığını belirtmiştir.
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Formda yer alan "Askerlik yükümlüsü olmanız sebebiyle hangi hak ihlallerine
uğradınız?"

sorusuna

verilen

yanıtlar,

başvuranların

yaşadıkları

hak

ihlallerinin çeşitliliğini açıkça göstermektedir. Soruya yanıt veren 12 kişinin
çoğu, birden çok hak ihlaline maruz kaldığını ifade etmiştir.
Zorunlu askerlik yapmadığı için karşılaşan hak ihlalleri arasında en yaygını
sigortalı çalışamamak olarak belirtilmiş, 9 kişi sigortalı çalışamadığını ifade
etmiştir. 8 kişi seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını, 5 kişi ise resmi
kurumlarda çalışamadığını vurgulamıştır.

Bülteni kapsayan zaman aralığı olan Mart-Nisan
aylarında
VR-DER,
retçilere
hukuksal
*Başvurucular,
birden
fazla hak vicdani
ihlaline maruz
kaldıklarını
belirtmişlerdir.
danışmanlık sağlamayı sürdürdü, 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.
Bu başvurularla birlikte dernek tarafından takip
edilen bireysel başvuruların sayısı 26’ya ulaştı.
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VİCDANİ
RET
AÇIKLAMALARI
30 Mart 2021
Hakan Yel, Vicdani Ret Derneği’ne yolladığı metinle vicdani
reddini açıkladı.
"... Savaşın insanların en korkulu rüyası olduğunu biliyor ve
hissediyorum. Bunun için bana emretme komutan, emrine itaat
etmiyorum.
Döktüğü kan, uyguladığı asimilasyon ve dayattığı inancın
beslediği cehaletle var olan bir devletin, birkaç yılda bir belli
şartlar ve ücretler karşılığında satılığa çıkartmakta sakınca
görmediği ve “Vatan Borcu” adı altında henüz doğmadan beni
borçlandırıp şart koştuğu askerlik görevini tanımıyorum.”

Sigortalı
S
igortalı çalışamıyorum.

Sigortalı çalı
çalışamıyorum.
ışam
mıyorrum.
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Vicdani Ret Dernegi
Conscientious Objection Association

+0216 345 01 00
dernek@vicdaniret.org

www.vicdaniret.org
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