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Soru
Ben 30 yaşındayım ve 2002 yılından beridir İsviçre de ikamet etmekteyim. Çeşitli
sebeplerden dolayı bu tarihden beri Türk makamları ile resmi olarak irtibata geçebilecek bir durumda
değilim. Bu süre zarfı içerisinde kimliğim ve pasaportum zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini
yitirmiş durumda. Sorum ileriki bir tarihde direk ya da dolaylı olarak (bir avukat vasıtasıyla) Türk
Konsolosluğuna müracaatta bulunup yeni pasaport ve kimlik edinebilir miyim? İkinci olarak askerlik
hizmetini kaç yaşına kadar yerine getirmek zorundayım, bu konuda vatandaşlıktan çıkarılma söz
konusumu?

Cevap
Türk makamları ile resmi olarak irtibata geçememenizin sebebini sorunuzda
açık bıraktığınız için bu konuda size ne yazık ki yardımcı olamayacağım. Ancak yurt
dışındaki Türk makamları her Türk vatandaşına yapmış olduğu müracaat ve talepler
doğrultusunda yardımcı olmakla yükümlüdür. Müracaat eden vatandaşların eksik
evraklarda konsolosluğa müracaat ettiklerinde kanun önünde eşitlik ilkesine dayanarak
her işlemi tamamlamayabilir. Sizin namınıza vekil atamak isteyip işlemlerinizi yaptırmak
istediğinizde, yine Türk makamları tarafından kabul edilecek vekâletname çıkarabilmeniz
için yine konsolosluğa başvurmanız gerekmektedir ki, sizin durumunuzda Türk makamları
ile bu şekilde resmi bir ilişki kurmak sıkıntı yaratabilir.
Ancak, misal, avukatlara verilen genel vekâletnameler ile bu şekilde nüfus kimliği veya
pasaport başvurusu yapmanız mümkün değildir. Nüfus kimliğiniz ile pasaportunuzu bir
avukat aracılığıyla yeniden alabilmeniz için özel yetkili bir vekâletname ile başvuru
yapmalısınızdır. Verilen özel yetkili vekâletnamede bu hususta açık bir yetki vermeniz
gerekmektedir.
Türkiye de son çıkan yasa değişikliklerine göre askerlik yapmama ve izin almadan
yabancı ülke vatandaşlığına geçme, Türk vatandaşlığını kaybetme nedenleri arasından
çıkarılmıştır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 29 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilerek
ve 12 Haziran 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 29. Maddede olan
vatandaşlıktan çıkartma halleri sayılmaktadır. Bu sebepten dolayı eski kanuna göre var
olan hüküm artık yoktur.
Belli bir askerlik yaşı üst sınırı yoktur. Türk vatandaşlığından çıkmak için herhangi bir suç
veya askerlik nedeniyle arananlar hakkında herhangi mali ve cezai tahdit bulunmamaları
şartıyla Bakanlıkça izin verilecektir.

