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7/77494 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE YANIT
SORU

Tarafıma iletilen mesajda: "Ben Murat Yavrum biz Katar Doha'da Katar Savunma
Bakanlığı'nda askeriyede çalışan Türk aşçılarız. Haziran 2020'de hiçbir sebep yokken 5 yıllık
kontratımız olmasına rağmen bizim işimize son verildi. Kontratta 6 ay önce ihbar verilmesi
gerektiğine rağmen bizi 30 Haziran 2020'de işten çıkardılar ve 5 yıllık kontratımıza istinaden
buradaki bankalardan kredi ve daha sonra 2 yıla yakın burada iş bulamadık. Banka da bize uçuş
yasağı koydu, 4 yıldan beri ailelerimizi göremiyoruz. Şu an çalışıyoruz ama elçilik bize
bankayla görüşüp borçlarımızı yapılandıracağını söyledi fakat bugün elçilikten bankanın
yapılandırma yapmadığını söyledi. Ay sonuna kadar ödeme yapmazsak hapse atacaklar
elimizde mahkeme kararı var bizimle aynı durumda ve aynı zamanda işten çıkartılan Faslı,
Filipinli ve Tunuslu arkadaşlarımız vardı elçilikleri Katar Savunma Bakanlığıyla görüşüp
vatandaşlarım geri işe aldırdı ve halen çalışıyorlar devlette ve borçlarım ödediler. Bunu
defalarca elçimize anlatmamıza rağmen oralı bile olmadı. Biz davamızda haklıyız, 5 yıllık
kontrat var elimizde istese Büyükelçi geri kalan 2,5 yıllık haklarımızı alır, bizde borçlarımızı
ödeyip ülkeye gideriz ama yapmıyor veya bizi telaar işe aldırır geri kalan 2.5 yılımızı çalışır
yine borçlarımızı öderiz. 4 sene oldu artık dayanacak gücümüz kalmadı psikolojimiz bozuldu,
uyku uyuyamıyoruz, ailemiz dağıldı." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda:

1. Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2. Eğer bu iddialar doğruysa bakanlığınızın bu vatandaşların mağduriyetini gidermek
amacıyla yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

3. Bakanhğımzm konu hakkında bilgisi var mıdır?

4. Katar Doha'da kalan yurttaşlar için tarafınıza daha önce iletmiş olduğum soru önergesi
akabinde bakanhğımz nezdinde ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?

5. Son 5 yılda Katar Doha'ya çalışmak amacıyla giden yurttaş sayısı kaçtır?

YANIT

Beş yıllık sözleşmeyle özel bir şirket aracılığıyla Katar'da çalışırken üçüncü yılın içinde
tazminat karşılığı sözleşmelerine son verilen ve bir kısmı halen Katar'da bulunan 52 (aşçı)
vatandaşımız Katar bankalarından çektikleri kredilerle bağlantılı olarak hukuki süreçlerle karşı
karşıya kalmışlardır.

Bu vatandaşlarımızın arasında yer alan Murat Yavrum isimli vatandaşımızın banka borçlarının
silinmesi/yapılandırılması için Büyükelçiliğimizce yapılan girişimler sonucunda borçlarını
ödemesi kaydıyla hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılmıştır.

Katar makamlarından alınan bilgilere göre. Katar'da 2011-2021 tarihleri arasında oturum ve
çalışma izni alan vatandaşlarımızın sayısı 7.000'den fazladır.


