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İŞÇILERIN AVRUPA’YA GÖNDERILMESI:  
BIR CNCE PROJESI

20 Eylül 2018’de Eu PostLab - İdari işbirliği ve enformasyon projesine 
erişimin artırılması konulu Nihai Konferansı, İşçi Refah Fonları Ortak 
Ulusal Komitesi’nin önde gelen bir ortağı olarak gördüğü Roma’da 
gerçekleşti. Bu proje, - Çalışma sürecindeki 4 ortak ülkenin yürüttüğü iyi 
idari uygulamalar hakkındaki çalışanların görevlendirilmesi çerçevesinde 
idari işbirliği deneyimlerinin geliştirilmesi konulu PostLab projesinin 
sonuçlarını yayınlamış olan Ulusal Komisyonun ikinci Avrupa taahhüdünü 
tamamlamaktadır

Böylece CNCE, Almanya’nın (SOKA-BAU), Fransa’nın (UCF) ve Avusturya’nın 
(BUAK) adlı imza sahibi kuruluşlarıyla yapılan ikili anlaşmalardaki 
deneyimi sayesinde, 11 ülkeden oluşan bir ortaklar ağının lideri olarak 
görülen iki Avrupa projesi sonuçlandırmıştır. Bu sözleşmeler, incelenen 
iyi uygulamaların en faydalıları olduğunu kanıtlamıştır; çünkü, katkısının 
önemli bir bölümünü reddederek veya parçalayarak kendisini görmediği 
işçiyi koruduğu ve şirketlerin bürokrasiyi şiddetlendirmesini ya da “Çift 
Katkı” ödemesi talebini engellemişlerdir

AB-Post Lab projesi, inşaat sektörünün eşit sosyal fonları arasında uluslar 
arası düzeyde idari işbirliğini ve bilgi alışverişini desteklemektedir ve proje 
ile ilişkili olarak 10 Avrupalı ortak ve Türkiye’nin aktif katılımı sayesinde 
paylaşılan bilgilerin ve ilgili kurumların kademeli olarak genişlemesinin 
yolunu açmaktadır. 

Araştırma metodolojisi, idari verilerin ve mevcut denetimlerin, transfer işçileri 
direktiflerinin kötüye kullanılması ve atlatılmasını nasıl ele alınabileceğini ve idari 
işbirliği için gereken bilgileri paylaşmak amacıyla bir veritabanı prototipinin nasıl 
tanımlanabileceğini belirlemek için çalışma, alan analizi ve çalıştayları birleştirir.

Ayrıntıda, belge araştırması, ulusal düzeyde mevcut bilgi türü ve kapsamının, 
mevcut ulusal veri tabanları, asgari ücret kuralları ve mevcut sahtekarlık kanıtları 
hakkında bir bilgi tabanı ile ortaklık meydana getirmiştir. Araştırma, bilimsel 
literatürün yanı sıra idari veri tabanlarının özelliklerini tanımlayan belgelerin veya 
kurumların (kamu ve özel) iletişiminin gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Saha araştırması, inşaat işçileri tarafından alınan maaşların ne olduğu sorusuyla 
araştırılan bir web araştırmasıyla (yayınlanmış ve değil) ve veri tabanlarının 
ve denetimlerin Transfer işçileri Direktifinim kötüye kullanımını önleme veya 
bunlara karşı mücadele etme ve bununla mücadeleye nasıl atıfta bulunulduğunu 
belirten niteliksel görüşmeler yoluyla araştırılmıştır. 

Web anketi, sonuçları her ülkede geçerli olan farklı maaş yapısını ve çalışma 
koşullarını dikkate alarak karşılaştırmayı mümkün kılmıştır.

CNCE, 4 Topluluk ülkesindeki şirketlerin ve işçilerin serbest dolaşımını 
garanti ederek daha akıcı ve basit bir şekilde, düzenli bir işçi transferi 
amacıyla temel bilgilerin paylaşılması için bir model geliştirmiştir.

AB-Post Lab veritabanı, işverenlerin yurtdışına işçileri göndermek için 
kolayca yetkilendirme talep etmelerini sağlayacak web formları üzerinde 
yapılandırılacaktır.

Bu araç, çeşitli ülkelerde geliştirilen ve bilgi alışverişinde yer alan en 
iyi uygulamaları giderek büyümesi amacıyla tüm proje ortaklarına 
aktarılacaktır.


