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GİRİŞ

Avrupa İstihdam, Sosyal İşler ve Avrupa Komisyonunun Katılımı ile ortaklaşa finanse edilen AB Post Lab proje-
si, inşaat sektöründeki İşçilerin gönderilmesi alanında uluslararası düzeyde idari işbirliği ve bilgi alışverişini 
desteklemeyi amaçlamaktadır.

Proje, Post-Lab projesinin bulgularından kaynaklanmakta olup, bu da işçilerin gönderilmesiyle ilgili kural-
lara uyumu kolaylaştırabilecek ve aynı zamanda sahtekarlığı tespit edebilecek bir dizi uygulamayı da değer-
lendirmiştir. İnşaat sektöründe işçilerin gönderilmesi alanında işbirliği ve veri paylaşımının iyileştirilmesi için 
yollar öneren Post-Lab’ın sonuçları ilgili Yönergelerde ve Nihai Raporda detaylandırılmıştır 1. 

EU Post Lab, idari verilerin işçilerin gönderilmesi ile ilgili olarak sahtekarlık tanımlamasında oynadığı role 
odaklanmakta ve ulusötesi düzeyde stratejik veri paylaşımı için bir prototip veri tabanının oluşturulmasını 
istemektedir.

Bu amaçla, proje 10 AB Üyesi Devletinden bir paydaş ağı oluşturmaktadır. 

Ekim 2016 ile Eylül 2018 arasında yapılan temel faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Projenin ilk aşamalarında proje ortakları, muhatap alınan tüm ülkelerdeki 96/71 / EC sayılı Direktif (İşçi 
Gönderimi Direktifi) ve 2014/67 / AB Direktifi (Yürütme Direktifi) ile ilgili mevcut ulusal veri taban-
larını, içeriklerini ve özelliklerini, onları yöneten yetkili makamları (izleme ve icra organları veya diğer 
makamları) ve bunlardan gerçek istihdam koşullarını yansıtmanın yanı sıra yukarıda belirtilen direkti-
fin kötüye kullanım ve ihlallerini tespit etmede nasıl faydalandıklarını analiz etmek amacıyla masa ve 
saha araştırmaları gerçekleştirmektedir;

• Daha sonra, ortaklar, inşaat sektörünün sektörel fonlarına odaklanarak ilgili makamlar ve paydaşlar 
arasında dijital bilgi paylaşımına olanak sağlamak üzere bir prototip veri tabanı tanımlayıp uygularlar. 
Aslında, birçok AB ülkesinde, bu fonlar ara ücret unsurları, ev sahibi ülkenin tatil ücreti gibi geçerli 
hükümlerine göre ayarlanmaktadır. Veri tabanı, işçi gönderimi alanındaki önemli bilgileri paylaşacak 
şekilde oluşturulmalıdır; örneğin: işçi gönderen şirketin gönderen ülkede kurulması; Gönderen ülkede 
gönderilen işçiyle iş ilişkisinin bulunması ve ilgili fonların aracılık ettiği ücret unsurlarının düzenli 
olarak ödenmesi. İşverenlerin, işçi gönderimini kapsayan ülkelerdeki istihdam şartları ve koşullarına 
ilişkin bilgi kaynaklarının yanı sıra ilgili fonlara ile kolayca ilan edilmesine olanak sağlamak. Bu aracın 
oluşturulması, mevcut bilgi paylaşım deneyimlerinin özelliklerini kapsayan ve bilgi paylaşımıyla ilg-
ilenen yetkililerin bir resmini sunarak, masa başı ve saha araştırması tarafından üretilen bilgilerden 
yararlanır; ve

• Son bir adım olarak, proje ortakları, temel bulguları, projeden beklenen faydaları göstererek ve uluslar-
arası idari işbirliğini geliştirme yollarını ve bir dizi öneride bulunarak veritabanından en iyi şekilde nasıl 
yararlanılacağını ve işçi gönderimini kolaylaştırırken İşçi Gönderimi Direktifinin kötüye kullanılmasını 
veya atlatılmasını önleme amacını destekleyebilecek daha fazla işbirliği, izleme ve yaptırım tedbirleri-
nin neler olduğunu açıklayarak – projenin tüm dillerinde – bir Nihai Rapor hazırlayıp yayınlar.

 

1. Bkz: http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1.	 İŞÇİLERİN	GÖNDERİLMESİ	ÇERÇEVESİNDEKİ	İDARİ	 
								İŞBİRLİĞİ	VE	BİLGİYE	ERİŞİMİ	ARTTIRMA	ÖNERİLERİ	

Gönderilen işçilerin çalışma koşulları ve özellikle de ilgili veri tabanlarının özelliklerini etkileyen kayıt dışı 
çalışma ve usulsüzlük biçimlerine ilişkin analizlerin bir parçası olarak, ortaklık, hem inşaat sektörüne yönelik 
hem de diğer faaliyetlere de büyük ölçüde uygulanabilen bir takım önerilerde bulunmuştur.

Mevcut idari veri kullanımı uygulamalarının karşılaştırılması, ilgili güçlü ve zayıf yönleri, geçerli istihdam 
ve sosyal güvenlik hükümleri ile ilgili şart ve koşullara ilişkin hükümlerin uygulanması alanında karşılaşılan 
zorluklar, analizin ana çıkış noktaları olmuştur.

Öneriler, denetim kuruluşlarının faaliyetlerini, idari verilerin onların görevlerini nasıl ve ne ölçüde azaltabildiğini, 
politikacıların ve sosyal kesimlerin işçi gönderimi konusundaki kurallara daha iyi uyum sağlamak üzere nasıl 
yardım edeceklerini hedeflemektedir.  

Okumayı kolaylaştırmak amacıyla, onlar her biri farklı perspektiflerden olası eylemleri kapsayan üç çekirdek 
diziye ayrılır.

Rapor, hem izleme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve sadeleştirilmesi, hem de  işverenler için idari yükün 
azaltılması üzerinde durularak veri paylaşımının dijitalleştirilmesinin, işçi gönderimine ilişkin kurallara uyumu 
nasıl kolaylaştıracağına dair somut bir örnekle tamamlanmıştır.

Bilgi ve bilgi akışına erişimi kolaylaştırın

• İşçi gönderimi ile ilgili haklar ve gönderim konusunda bilinçliliğin arttırılması

Proje ile ilgili araştırmalar, özellikle uzmanlarla yapılan nitel görüşmeler ve web-anketi, görevlendirilen 
çalışanların haklarına ilişkin bilinçlenmelerini arttırma konusunda çok şey yapıldığını göstermektedir. Ev 
sahibi ülkede standart çalışma süresi konusu sorulduğunda, web anketine cevap veren çalışanların sadece% 
41.2 ‘si doğru cevabı vermiş, %39,8’inin konu hakkında bilgisi yokken %19’u da yanlış cevap vermiştir. Benzer 
şekilde, işçilerin % 8,5 ‘i, ev sahibi ülkede verilen asgari ücret doğrultusunda ödeme yapılıp yapılmadığını 
bilememiştir.

Gönderilen işçiler, hatta işverenler, ev sahibi ülkedeki inşaat sektörünün ücret yapısının ve zorunlu 
unsurlarından haberleri yoksa veya İşçilerin gönderilmesi Direktifi uyarınca, ev sahibi ülkenin hükümleri ile 
uyumlu olacak diğer temel konularda bilgi sahibi değillerse, yürürlükteki çalışma şartlarının ve koşullarının 
uygulanmasıyla uğraşmaları hayli zor olmaktadır.

Bilinçliliği artırma konusundaki bazı girişimler hala devam etmektedir ve söz edilmeye değerdir. Laboratuvar 
Sonrası Rehberlerinde değerlendirilen Reder projesi, şantiyelerde çalışan işçilere ulaşmış ve kısa bir süre 
içinde ev sahibi ülkedeki haklarını açıklayan ve daha fazla bağlantı ve irtibat sağlayan broşürler ile internette 
yer almıştır. 

Benzer şekilde, Avrupa İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu, Avrupa çapında inşaat sektöründeki işçilerin 
hakları hakkında düzenli, güncel ve kolay erişim bilgilerine sahip olan bir web sitesi (https://www.
constructionworkers.eu/)‘yu desteklemiştir.
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Avrupa Birliği, Yürütme Direktifi aracılığıyla, Üye Devletlerin, tek bir resmi ulusal web sitesinde kullanıcı 
dostu bir şekilde görevlendirilen işçiler için geçerli istihdam şartları hakkında mevcut bilgileri sunmalarını 
sağlayarak, daha fazla bilgi vermeye zorlamaktadır.

• İşverenlerden kamu makamlarına olan bilgi akışını basitleştirin

Yurt dışında işçi göndermek isteyen işverenlerle ilgili üç temel bilgi bulunmaktadır. 

Yürütme Direktifi uyarınca, gönderen kuruluş hakkında (iletişim bilgileri dahil), görevlendirilen işçilerin sayısı 
ve isimleri, süreleri ve çalışma yeri ile ilgili önemli bilgiler hakkında ev sahibi Devlet yetkililerine bir ön bildirim 
yapılması gerekmektedir. 

Görevlendirilecek işçilerin gönderen ülkenin sosyal güvenlik kurumuna bağlanması ve bunun kanıtlanması 
için, muhtemelen ilanın başlamasından önce, bu zorunlu olmamakla birlikte, taşınabilir bir belge (A1 formu) 
de çıkarılması gerekmektedir.

Son olarak, sektörel fonların, asgari ücret oranlarının bir parçası olarak görülen işçilerin maaşlarının (kötü hava 
koşulları veya tatil ücretleri gibi) bazı unsurlarını aradığı durumlarda, İşçi gönderimi girişimcilerinin genellikle 
ev sahibi ülkede kayıtlı çalışanlarını kaydettirmeleri ve buradaki arabulucu ücret unsurları için katkı payı 
ödemeleri gerekmektedir. Buna karşılık, katkı paylarını iki kez ödemesini önlemek ve görevlerini dondurmak 
amacıyla, gönderen ülkede olası benzer benzer kurumla irtibat kurabilirler.

Bu süreçlerin otomasyonu, bilgi akışının basitleştirilmesine yardımcı olabilir ve A1 formlarının kâğıt sürümleri 
için vurgulanmış bir risk olan tahrifatları önler.

CNCE, projenin faaliyetleri kapsamında, her şirket ve görevlendirilen işçiyle ilgili daha iyi ve daha kolay 
erişilebilen kayıtlara izin verirken, işverenlerin sektörel fonlara bilgi aktarımı için bilgi akışını basitleştirmek 
amacıyla potansiyel olarak yararlı olarak prototip bir veritabanı geliştirmiştir.

Böyle bir deneyim, bunu yapmak için politik irade varsa, kolaylıkla adapte edilerek seviyesi yükseltilebilir veya 
benzer içeriklere aktarılabilir. 

Veritabanının amaçları, özellikleri ve teknik yapısı ile ilgili detaylı bir sunum, bir sonraki bölümde yer almaktadır.

Ulusal yönetim veritabanlarını seviyesini yükseltip bağlantı kurun

• İlgili alanları kapsayan ulusal düzey veritabanları veya önemli bilgilere erişim arasında birlikte 
çalışılabilirlik sağlayınız.

İşçi gönderimi düzenliliği konusunda önemli veriler hakkındaki bilgiler ya onları yöneten farklı yetkililer 
yüzünden, ya da yerel şubeler tarafından yönetildikleri için genellikle ulusal düzeyde farklı veritabanlarında 
yer almaktadır. 

Bu veritabanlarının yapısı, her zaman birlikte çalışabilirliği veya aralarındaki iletişimi sağlamakla kalmaz, İşçi 
gönderimi kurallarına uyumu izlemek üzere veri eşleştirme işlemlerini yavaşlatır veya engeller.

Durum şu konularda bilgi verebilir: (i) ücret, ev sahibi ülkede yürürlükte olan hükümlere göre düzenlenmiştir; 
(ii) gönderen ülkede sosyal güvenlik katkıları düzenli olarak ödenmiştir; (iii) şirket gönderen ülkede önemli 
faaliyetler yürütmektedir (yani sadece posta adresi olan bir şirket değildir), üç farklı kaynak arasında yalın 
durmaktadır, örneğin: (i) iş sözleşmeleri veritabanı; (ii) sosyal güvenlik katkısı kayıtları; (iii) işletme sicili.

Bu, kuralların uygulanmasının gevşemesine veya daha yavaş işlemesine ve aynı zamanda bir şirkete yapılan 
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bilgi taleplerinde olası fazlalaşmaya yol açar.

Bunun yerine, işçi gönderimin düzenliliğini sağlamak için yararlı olan farklı veritabanlarını köprüleme imkânı 
ve daha genel olarak iş teftişi maksadıyla en az üç farklı seçeneğe güvenebilir, yani: (i) veri kaynaklarının 
tam eşleştirilmesine izin vermek; (ii) veri kaynaklarının seçici bir şekilde eşleştirilmesine izin vermek, yani, 
sadece yetkili kurumların dışındaki yetkili kullanıcılara erişebilen anahtar değişkenleri yapmak; (iii) özet 
bilginin paylaşılmasına izin verilmesi (ör. ücretlerin düzenliliği veya sosyal güvenlik katkılarının eksiksiz kaydını 
kapsayan bir veritabanından ödeme hakkında bilgi alınması).

Gizliliğin korunması ve bilginin tamlık ve netliği arasındaki olası alışverişe ilişkin düşünceler nedeniyle bir veya 
başka bir seçeneğin tavsiye edilebilirliği, ilgili makamlarca yapılacak politika ve teknik hususlara kalmaktadır. 
Örneğin, sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin kayıtların tam yapılması, sistematik kaçırma tarzından yapılan 
katkı ödemelerindeki ihmal edilebilir hata veya gecikmelerin ayırt edilmesine imkân verebilir. Bununla 
birlikte, bu, şirketin ödemelerin vadesine uygun olup olmadığına dair ikili bir bilginin paylaşılmasından daha 
karmaşık ve karmaşık bir ayrıntıyı gerektirebilir.    

 

• Gizliliği garanti altına alırken veri kullanılabilirliğini ve şeffaflığı artırın

Veri kullanılabilirliği ve şeffaflık, sendikalar, sektörel fonlar ve işveren örgütleri gibi paydaşlar da dâhil olmak 
üzere, kamu denetçilerinin yanı sıra akademisyenler ve veri gazetecileri gibi daha geniş bir yelpazedeki 
aktörler tarafından “çok taraflı” kontrollere yer açarken şirketlerin hesap verebilirlik biçimlerini oluşturabilir.

Bu bağlamda, istihdam alanında ilgili bilgileri içeren veri tabanları gizlilik garantisi verirken kamuya 
açıklanacaktır.  

Örneğin, bir şirketin uyguladığı iş sözleşmeleri ve ücret seviyeleri hakkındaki bilgiler, usulsüzlüklerin tespit 
edilmesine yardımcı olabilir. Ancak, işçilerin kimliği korunacaktır. 

Gizliliği garanti ederken, istihdam şart ve koşulları ile ilgili araştırmanın potansiyelini ortaya çıkarmak için, 
yüksek oranda ayrıştırılmış verinin ortaya çıkmasına izin verirken, örn. Sektöre, iş büyüklüğüne ve İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflamasına göre (NUTS 2 veya 3 seviyesi) şirketlerin kimliklerini gizlemek maksadıyla daha 
muhafazakâr bir seçenek de olabilir.

• Gönderime yönelik işçi odaklı istatistikler üretin

Uluslarüstü düzeyde işçilerin gönderilmesini inceleyen istatistiklerin çoğu, “Üye Ülkeler” ve faaliyet sektörü 
için ayrıştırıcı verilerdir. AB Post Lab projesi, seçilmiş Üye Devletler örneğine ve inşaat sektörüne odaklanırken, 
yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik verilerle çalışma koşullarıyla ilgili bilgileri eşleştiren bir anket 
yapmayı denemiştir.

Gerçekten de A1 formunun kapsadığı bu tür verilerin kullanılabilirliği, işçi gönderme boyutlarının daha 
eksiksiz bir resmini sunarak, çalışanların kendi özelliklerini tanımlamasına yardımcı olabilir ve bu da sosyal 
partnerlerin iletişim stratejilerini etkileyerek yetkililer tarafından olgunun anlaşılma şeklini geliştirebilir.   

Ayrıca, gönderilen işçilerin yaşam koşulları hakkında istatistiklerle yayınlanan tamamlayıcı veriler, lojmanlarında 
olduğu gibi, gönderilen işçilere yeterli yaşam standartları sağlanmasına yardımcı olabilir.

• Saha denetimlerini desteklemek ve kolaylaştırmak (değiştirmemek) için idari veri kümeleri hazırlayın

Belçika örneğinde olduğu gibi sorgulamaların, filtrelerin ve hatta Yapay Zekânın kullanılması, sahtekârlığın 
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olabileceği şirketlerin / alanların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yazılıma, daha önceki olguları belirlemesi 
için kolayca talimat verilebilir veya şirketlerin geçmiş kayıtlarda istihdam ve sosyal güvenlik hükümlerine 
uygun olup olmadığını öğrenebilir.

Sadece örnekler olarak, proje, şüpheli olguları tanımlamak için filtreler olarak kullanılabilecek bazı olası “kolay 
kazançlar” tespit etmiştir.

Örneğin, sadece posta adresi olan şirketlerin belirtileri şunlar olabilir:

• İşe alım tarihleri A1 taleplerinin sunumuna yakın olması;

• Şirketin kuruluş tarihi A1 taleplerinin sunumuna yakın olması; 

• Aynı adreste birçok tüzel kişilik kurulmuş olması;

• Aynı kişi tarafından kurulan çok sayıda şirket olması, özellikle de yeni bir şirketin kapanan birinin yerini 
alması.

Ücretlerin ödenmesindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak, filtreler şunları gerçekleştiren şirketleri birbirinden 
ayırabilir:

• Part-time işçilerin sayımda yüksek miktarda oluşu;

• İşçi başına vergiye tabi olmayan yüksek ödenek miktarı;

• Yüksek oranlı ciro/kişi sayısı (ya da mümkünse, bazı İtalyan bölgelerinin deneyimlerine göre, özel 
yapım işinin değerive personel sayısı).

Bir başka yandan, verilere ulaşılamaması ya da gerçeğin yanlış beyan edilmesi sebebiyle, idari veri kümeleri 
belli bir sahteciliğe karşı kör hale gelebilir. Örneğin, fazlalıklardan kaçınmak ya da Asgari ücret üzerindeki 
hükümleri atlatma girişimi yerine iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla işçilerin maaşlarının payını nakit 
olarak geri ödemelerini talep eden bir şirket, maaş bordrolarından verileri raporlayan idari veri kümeleri 
tarafından izlenemeyebilir veya 

Part-time çalışanların yüksek payı, İK uygulamalarından veya çalışma sürelerini azaltan toplu sözleşmelerden 
kaynaklanabilir.

Bu nedenlerden ötürü, önerilen denetimler, yönetimsel veri kümelerinden “öneriler”e dayanırken, rasgele 
kontrollerin payını sürdürmektedir.

Yerel düzeydeki sosyal kesim ve ilgili STK’larla yapılacak düzenli toplantılar, takip edilecek olan olgular ve yeni 
tür sahtekârlıkların ortaya çıkmasıyla ilgili daha kapsamlı bir görüşün birikmesine yardımcı olabilir.  

• İdari veri kümelerinin olası sahteciliği öngörme yeteneğini arttırmak için saha denetimleri çalışması 
yapın

Bir önceki öneriden yola çıkarak, saha denetimleri uyumsuzluk vakaları tespit ettiğinde, bu bilgilerin idari 
veriden elde edilen resim ile işin gerçek istihdam şart ve koşulları arasındaki mesafeyi daraltacak şekilde ilgili 
veri tabanlarına girilmesi gerekmektedir.  Örneğin, portekizce SINAI veritabanı, denetçilere dolandırıcılık riski 
taşıyan şirketleri filtrelemek için yararlı denetimler hakkında yapısal bir bilgi kaynağı vermeyi amaçlamaktadır.
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Ulusötesi idari işbirliğini destekleyin

• Müfettişler ile farklı ulusal iş kanunları ve istihdam uygulamaları (ortak eğitimler, teftişler, çalıştaylar… 
yoluyla) hakkında ortak güven oluşturun. 

Avrupa Antlaşmaları çerçevesinde ve belirli işçi gönderimi alanındaki karşılıklı işbirliğine ilişkin bağlayıcı 
yasal hükümler dışında, müfettişlerin ulus ötesi düzeyde işbirliğini desteklemek için bazı temel araçlar 
mevcuttur. Bunlar, müfettişlerin Avrupa alaka düzeyindeki alanlarda bilgi paylaşımı için önceden çevrilmiş 
soru ve cevapları kullanarak dil engellerini aşabileceği İç Piyasa Bilgi Sistemi  (IMI) ve sosyal güvenlik kurumları 
arasında güvenli, yapılandırılmış ve hızlı bir veri alışverişine olanak veren dijital bir sistemi sağlayan Sosyal 
Güvenlik Bilgi Platformu’nun Elektronik Veri Alışverişidir. 

Bununla birlikte, farklı ulusal makamlar arasında bilgi paylaşımının kalite ve etkinliğini daha da artırmak için 
çok daha fazlası yapılabilir. Ortak eğitimler, denetimler veya çalıştaylar ile ilgili deneyimler, farklı ülkelerden 
meslektaşlar arasında bir güven ortamı oluştururken, onları, uluslararası işbirliği çerçevesinde talep ve 
cevaplarını uyarlamada gerekli olan bilgiler ile donatabilir. 

Bu bağlamda, Post-Lab projesi, REDER ağı gibi birtakım ilgili deneyimleri ve İspanyolca ve Portekizli iş 
müfettişleri arasında bilgi alışverişi ve işbirliği anlaşmasını resmileştirmiştir. Bu sayede sendikalar ve / veya 
teftişler farklıdır. Ülkeler sınır ötesi sahtekârlık vakalarını daha iyi anlamak ve ele almak için oluşturulan yapısal 
bir temelde işbirliği yapmaktadır.

• Yetkili makamlar arasında ulusötesi veri paylaşımı için kolay araçlar

Ulusötesi düzeyde iletişimin çabukluğu, özellikle de bir başka Üye Devlette bir gecede kapatılıp kurulabilen 
sadece posta adresine sahip şirketlerle mücadele alanında, idari işbirliğinin başarısı için anahtardır. EESSI 
sisteminin konuşlandırılması, sadece hassas değil, aynı zamanda hızlı bilgiye sahip olma hedefine doğru 
atılmış büyük bir adımı temsil etmektedir. AB Post Lab projesi, sektörel fonlar için ortak bir dijital alt yapının 
tesis edilmesinin önünü açmış ve bu konu üzerinde bir pay sahibi olmuş ve çeşitli AB ülkelerindeki ücretlerin 
ödenmesi ile ilgili bir bilgi stoğuna sahip olmuştur.

Bu tür bir süreç, ilgili fonların ve ilgili ödemelerin düzenliliğini onaylayabilen diğer fonlar veya kuruluşlar 
arasında daha geniş bir işbirliği ve veri paylaşımı ağının oluşturulması için bir örnek olabilir. 

Benzer araçların benimsenmesi ile ilgili tartışmayı desteklemek amacıyla, bir prototip veritabanı oluşturulmuş 
ve özellikleri ve hedefleri aşağıdaki bölümde açıklanmıştır.
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2.	 AB	POST	LAB	PROTOTİP	VERİTABANI:	İDARİ	İŞBİRLİĞİNİ 
								KOLAYLAŞTIRMAK	İÇİN	SOMUT	BİR	ARAÇTIR 

Projenin ana aşaması, İtalya, Almanya, Fransa ve Avusturya’da faaliyet gösteren sektörel fonlar arasında bilgi 
paylaşımını kapsayan bir prototip veri tabanının geliştirilmesine odaklıdır. 

Uygulama, CNCE arasında, yani, inşaat sektörünün (Casse Edili) İtalyan sektörel fonlarının koordinasyon organı 
ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren benzer ulusal kurumlar, yani Almanya (Soka Bau), Avusturya (BUAK) ve 
Fransa (UCF) arasında yapılan üç benzer ikili anlaşmayı kapsamaktadır.  

Tüm bu kurumlar, memur ücretlerinin bir parçası olarak kabul edilen ücret unsurları için kendi ülkelerinde 
sorumludurlar. İşçiler, kötü hava koşulları, tatil ücreti ve on üç aylık ödeme gibi şartlar için ev sahibi ülkenin 
hükümlerine göre hak kazanacaklardır. Bu katkıların ulaşabileceği miktar, bordronun yaklaşık% 30’udur ve 
hem işverenler için işçilik maliyetinde hem de maaşlı çalışanların fonlar tarafından arttırılmış olma hakkına 
sahiptir.

İdari açıdan bakıldığında, ücretlerin 96/71 / EC sayılı Direktifin belirlediği ev sahibi ülkenin hükümlerine 
göre adapte edilmesi gereğince, işçilerini yurt dışına gönderen teşebbüsler, ev sahibi ülkede ilgili fona kayıt 
ettirirler; Görevlendirilen işçiler için gönderen ülkede ödeme yapar ve İşçi gönderimi dönemi için ev sahibi 
ülkenin sektörel fonuna katkıda bulunurlar.

Aynı zamanda, işçiler, tatil payı veya on üç aylık maaş gibi, hak ettikleri ara ücret unsurlarını geri almak için ev 
sahibi ülkedeki fonla iletişime geçeceklerdir.

Asgari ücret oranlarının ve sektörel fonların sınırlar boyunca uyguladığı katkı oranlarının benzerliğini 
tespit ettikten sonra, anlaşmalar, işçileri gönderen şirketlerin ev sahibi ülkenin ilgili sektörel fonuna katkıda 
bulunmamalarına, bunun yerine, sosyal güvenlik alanında meydana gelenlere benzer bir şekilde gönderen 
ülkeye bağlı kalmalarına olanak verir 

Halihazırda e-posta alışverişi ve ilgili verilerin manüel olarak girilmesi yoluyla gerçekleşen süreç, farklı aktörleri 
ve prosedürün aşamalarını birbirine bağlayan bir dijital alt yapı sayesinde önemli ölçüde hızlandırılarak akıcı 
hale getirilebilir. 

Sınır ötesi veri paylaşımının prosedürlerinin nasıl dijital hale getirilip düzenlenebileceği konusunda somut 
bir örnek temsil eden prototip veri tabanının oluşturulması, tam olarak bu hususlardan yola çıkmaktadır. 
Aşağıdaki paragraflar, veritabanı özellikleri ve yapısının detaylandırılma sürecini, prototipin bir sunum olarak 
çalışmayı ve olası benzer girişimler için bilgi temelini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
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2.1� GİRİŞ

Prototip veri tabanını sunma olasılığı için yasal dayanak olarak çalışan ikili anlaşmalar, ilgili ülkelerden (İtalya, 
Almanya, Fransa ve Avusturya) ulusal düzeyde sendikalar ve işveren kuruluşlarına uygun olarak 2008 yılında 
CNCE, SOKA BAU, UCF ve BUAK tarafından girilmiş olup aşağıdaki hedefleri takip etmek amacıyla ilgili Avrupa 
sosyal ortakları tarafından desteklenmektedir:

• Diğer ülkelerdeki işçilerin gönderilmesi yoluyla sosyal dampingi önlemek;

• Aynı inşaat sahasındaki tüm işçiler için bir ücret homojenliği ve doğru kuralları temin eden inşaat 
işçilerini korumak;

• Kısıtlama ya da yerel ayrıcalıklar olmadan Avrupa Birliğine katılması ve çalışması için şirketin 
özgürleşmesine izin vermek;

• İlgili ülkelerin sendikaları ile işveren örgütleri arasında yerel sözleşme koşulları hakkında bilgi 
paylaşmak:

• düzensiz çalışmaya karşı eylem yapmak ve sigorta, sözleşme ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin 
doğru uygulanmasını denetlemek.

Anlaşmalar, ücret yapısının benzerliğini, sektörel fonlardan ötürü prim ödemelerinin payını ve ilgili her bir 
ülkedeki ilgili maliyetlerin benzerliğini tespit etmeyi sağlayan hazırlık çalışmalarının bir sonucuydu.

Bireysel bölümler arasındaki diğer sözleşmeler daha sonra eklenmiştir, böylece ikili bilgi alışverişi ile bağlantılı 
dört ülke ağı oluşturulmuştur.

2.2� HEDEFLER�VE�KISITLAMALAR
 
İkili anlaşmaların imzalanmasından ve manüel muafiyet prosedürlerinin başlatılmasından sonra, diğer 
ülkelere gelecekteki genişlemenin bir sonucu olarak sözleşmeleri imzalayan çeşitli kuruluşlar arasındaki 
veri akışlarını iyileştirmek ve otomatikleştirmek amacıyla mümkün olduğunca teknolojinin kullanılmasına 
karar verilmiştir.  Bu nedenle, aşağıdaki ana hedeflere sahip olan EUPOSTLAB adlı bir BT altyapısının analiz 
edilmesine karar verilmiştir:

a) Bilgi kalitesinin arttırılması;

b) Edinilen bilgilerin hemen kullanılabilir hale getirilmesi;

c) Gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi;

d) İstatistiksel analiz için ortak bir veritabanına sahip olunması.
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Veritabanının kurulumu ve test edilmesi sürecinde, ortaklık bu hedefleri aşağıdaki şekilde daha da operasyonel 
hale getirmiştir:

a) Anlaşmaları imzalayan tüm kuruluşlar ve uzlaşma talebiyle ilgilenen şirketlerden, muafiyet için gerekli 
tüm işlemler için kullanılabilecek ortak bir sistem oluşturun;

b) Veri girdilerinde fazlalıkları minimize edin;

c) Manüel işlemleri mümkün olduğunca azaltın;

d) Bireysel kuruluşların yetki ve özerkliğini koruyun;

e) Web arayüzündeki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlemleri derhal görünür hale getirin 
(yetkilendirmeler veya müteakip değişiklikler);

f ) Bireysel kuruluş sistemlerine otomatik olarak entegre etmek amacıyla yeni sistemden elde edilen 
verilerin standart formatlar kullanılarak ihraç edilmesine izin verin;

g) Sistemi, diğer kuruluşlardan yeni anlaşmaları veya bilgi kümelerini kabul etmek ve entegre etmek için 
hazırlayın.

2.3� TANIMLAR�–�KISA�AD�VE�KISALTMALAR
 
İlk ve hazırlık aşaması olarak, ortaklık, veritabanlarının ve kullanıcı rollerinin farklı özellikleri konusunda ortak 
bir anlayış oluşturmak amacıyla gerekli ortak bir terminoloji benimsemiştir.

Anahtar tanımlar şunlardır:

a) İkili anlaşmalar - İmzalayan taraflar arasında işçilerin gönderilmesi yönetimi konusunda imzalanan 
uluslararası anlaşmalar;

b) İnşaat şirketi – yurt dışına işçi göndermek isteye şirket

c) Muafiyet talebi - çalışanlarını yurt dışına göndermek isteyen şirket tarafından yapılan talep;

d) Kuruluş - ikili anlaşmaları imzalayan kuruluşlardan biri (şu an itibariyle: CNCE, SOKA-BAU, BUAK ve UCF)

e) Gönderen kuruluş - şirketin muafiyet talebini veya işçilerin katkılarını yöneten kuruluşu yetkilendirmek, 
değiştirmek, iptal etmeye yetkili olan kuruluş

f ) Alan kuruluş - işçilerin gönderildiği inşaat alanında bölgesel olarak yetkinliğe sahip, muafiyet talebini 
alan ve kabul eden kurulu.
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2.4� AS-IS�SÜRECİ
 
Aşağıdaki aşama, anlaşmalara uyum sağlamak için imza sahibi kuruluşlar arasında kullanımda olan manüel 
prosedürü “AS-IS süreci” olarak tanımlamak içindi.

Her süreçte, aşağıdaki konular her zaman aktif olarak yer almaktadır:

1) Yabancı bir devlette çalışması gereken şirket (buradan itibaren şirket adıyla anılacaktır);

2) gönderen kuruluş (sözleşmeleri imzalayanlardan biri, şirketin tescilli ofisi konusundaki bilgiyi tasdik eden 
veya bilgi sahibi olan);

3) (gönderen kuruluştan farklı anlaşmalar imzalayanlardan ve yabancı devletlerde çalışmaların yürütüldüğü 
yer hakkında bilgi sahibi olmada yerel düzeyde nitelikli olanlardan biri).

Şirket, işe başlama tarihinden önce, gönderen kuruluşa göndermek üzere bir muafiyet belgesi hazırlamalıdır.

Bu belge şunları içermelidir:

- şirketi tanımlayan sicil numarası veya kodu;

- İşin yapıldığı yer (veya işçinin gönderileceği yer);

- işin tipolojisi;

- müşterinin adı;

- İşçi gönderimi başlangıç tarihi;

- İşçi gönderimi bitiş tarihi.

Aşağıdaki resim, şirketin CNCE tarafından benimsenen muafiyet talebinde tanımlanması için gerekli formu 
göstermektedir.
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Aşağıdaki resim, işlerin yürütüldüğü yer hakkındaki bilgilerle ilgili olarak CNCE tarafından kabul edilen formu 
göstermektedir.

Daha önce sözü edilen formları doldurmanın yanı sıra, şirket, resimde gösterildiği gibi, gönderime tabi işçilerin 
listesini doldurmalıdır. Gönderen kuruluş veya kuruluşun kendisine bağlı herhangi bir yetkili kuruluş, her bir 
işçi için sektörel fon nedeniyle katkı paylarının ödenmesine uygunluğu teyit edecektir; “muafiyet talebinin 
kabulünü” alan kuruluşa göndererek tüm gönderim süresi boyunca bunu teyit edecektir. Alıcı kuruluş belgeyi 
onaylar ve arşivler.

Hem gönderen kuruluşun hem de alıcı kuruluşun koordinasyon yapabilecek veya şirketler için ve işçileri 
görevlendirecek bölgeler için özerk ve yetkili bölgesel yapılara sahip olabileceğine dikkat edilmelidir.

Mevcut süreç, ikili anlaşmaların imzalanmasından sonra, imzalayan kuruluşlar ve ilgili bölgesel yapıları 
arasındaki prosedürlerde organizasyonel özgürlük bırakmıştır.
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İşçi gönderimi sırasında ya da ilk yetkilendirmeden sonra, dört farklı durum meydana gelebilir, yani:

1. Durum değişmeden kalır;

2. Görev alan işçiler değişir;

3. Gönderen kuruluş şirkete ait bir düzensizlik durumunu tespit eder;

4. Alıcı kuruluşun açıklama yapması gerekir.

Faal olarak, ilk olasılık haricinde belirli dönemler için varyasyon veya düzenlilik taleplerini gösteren e-posta 
alışverişi yapılacaktır.

2.5� ÇÖZÜM�AYRINTILARI
 
LTeknik çözümler kümesi olarak tanımlanan manüel sürecin otomasyonu, yani:

1. EUPOST-LAB WEB ve EUPOST-LAB DATABASE adlı iki modülden oluşan bir sistem oluşturun, burada:

a. EUPOST-LAB WEB, sözleşmeleri imzalayan tüm kuruluşlar tarafından (CNCE, SOKA-BAU, UCF, 
BUAK) erişilebilen ve muafiyet taleplerinde gerekli olan tüm işlemler için kullanılabilen bir web 
arayüzüdür;

b. EUPOST-LAB VERİTABANI, yeni muafiyet taleplerinde mevcut olan tüm bilgilerin arşivleneceği 
ortak veri kaynağıdır (yalnızca EUPOST-LAB WEB aracılığıyla erişilebilir);

2. Sözleşmeler ve ticari işleri imzalayan kuruluşlar tarafından sisteme erişim için bir muhasebe ve profil 
oluşturma sistemi oluşturun: sistem yönetimi, sözleşmelere imza atan kuruluşlar, şirketler;

3. Yeni ikili anlaşmaları kabul etmek için sistem kurun ve/veya istatistiksel analiz için faydalı veri girişi 
yapın;

4. Tanılama ve istatistiksel kullanım için toplu verileri analiz etmek ve görüntülemek amacıyla bir çerçeve 
oluşturun.

Ayrıntıda, EUPOST-LAB WEB, veritabanı modülü içindeki verilerin okunması ve/veya yazılması yoluyla, 
muafiyet taleplerini yönetmek amacıyla gerekli tüm işlemleri yöneten merkezi bir modüldür. Daha doğrusu 
şunlara imkân verir:

• Sisteme erişmeye (mantıksal olarak aşağıdaki paragraflarda belirtilen) yetkili tüm kullanıcılara ait 
oluşumun yönetimi;
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• Gönderen kuruluşlar tarafından akredite edilen şirketlerin kullanıcı adlarının içe aktarımı ve/veya 
oluşturulması;

• Tüm muafiyet talebi süreçlerinin otomatik yönetimi (talep ekleme, değerlendirme, onay verme);

• Muafiyet taleplerinin gönderen kuruluşa otomatik olarak yönlendirilmesi;

• Gönderen ve alan kuruluşlar (ve tersi) arasındaki hizmet iletişimlerinin yönetimi;

• Sistemde mevcut olan toplam verilerin istatistiksel analizi;

• Her tür yeni ikili anlaşmanın içe aktarımı;

• Sistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerin izlenmesi

2.6� İŞLEM�AKIŞI
 
Kuruluşlar arasındaki bilgi akışı aşağıdaki operasyonel akışa göre şematik hale getirilmiştir:

• Gönderen kuruluş şirketi (İnşaat şirketini) EUPOSTLAB WEB sistemine kaydeder;

• Şirket, EMAOST-LAB WEB aracılığıyla muafiyet talebini sisteme yükler;

• Şirketin talebi, yalnızca yetkili kuruluşun (gönderen kuruluş) yetkilendirme yapmasına hazır olarak 
görünür hale gelir;

• Yetkilendirilen yeni talep, ayrılığın gerçekleştiği kuruluşa (alıcı kuruluş) görünür hale gelir;

• Yetkilendirilen talep, gönderimin gerçekleştiği yer olan Alıcı kuruluşa veya ilgili yerel ofise otomatik 
olarak görünür hale gelir;

• Gönderimin gerçekleştiği alıcı kuruluş, talebi kendi kuralları ile kabul eder ve saklar;

• Muafiyet talebinde yapılacak herhangi bir değişiklik (usulsüzlük, işçilerin veya diğerlerinin değişimi) 
şirket ve aşağıdakiler tarafından görülebilir:

o İnşaat şirketi;

o Gönderen kuruluş;

o Ulaştırılan kuruluş

• EUPOST-LAB DATABASE içinde toplanan tüm talepler, tüm yetkili kullanıcılar tarafından (her biri 
kendi görevleri veya pozisyonu için) gelecekteki sorgulama ve istatistiksel analizler adına kullanılabilir 
durumda kalacaktır.
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Aşağıda tarif edilen akışın bir özeti bulunmaktadır. 

2.7� VERİ�ERİŞİMİ�ŞEMALARI
�
Il Veri tabanının oluşturulma süreci de, kullanıcı türüne göre, platforma erişimi ve olası bir dizi farklı görevi 
yapılandırmak için gerekliydi. Özellikle:

Tüm erişimler, kimlik doğrulama (kimlik bilgileri) kullanıcı adı/şifre gerektiren bir web arayüzü üzerinden 
yapılır;

Tamamen kişisel olan 5 çeşit kullanıcı vardır:

a. Sistem yöneticisi

b. Kuruluş Yöneticisi,

c. Yetkilendirme kullanıcıları

d. Salt okuyucu kullanıcılar  

e. Şirket kullanıcıları
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Önceki mantıkta, iki tür özel kullanıcı, diğer kullanıcı türleri için erişim kimlik bilgileri oluşturma imkânına 
sahiptir:

• “Sistem Yöneticisi”, her kuruluşa kullanıcı “organizasyon yöneticisi” oluşturur ve atar;

• Her kuruluş, “organizasyon yöneticisi” aracılığıyla, gerekli olan diğer tüm kullanıcı tiplerini (şirket, 
yetkilendirme, salt okuyucu kullanıcılarını) oluşturur.

Kullanıcı türü mantıksal kuruluş şeması aşağıdaki gibidir.

2.8� KULLANICILARIN�GÖREV�AYRINTILARI
 
Kullanıcı türüne göre her bir görev aşağıda açıklanmaktadır.

Sistem Yöneticisi (System Admin)

• Tüm sistem için tek yardımcı yazılım yöneticisidir.

• Bir teknik/bakım figürüdür.

• Bireysel kuruluşlar için “Kuruluş yöneticisi” kullanıcıları oluşturun  

• “Yetkilendirme kullanıcısı” kullanıcılar oluşturabilir

• “Salt-Okuma kullanıcısı” kullanıcılar oluşturabilir

• Tüm sistem kullanıcılarının izleyebilir
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Kuruluş Yöneticisi (Organization Admin)

• Tek bir kullanıcı tek bir kuruluş için oluşturulur

• Bir teknik/bakım figürüdür.

• Kuruluşun “Yetkilendirme kullanıcısı” kullanıcılarını oluşturur

• Kuruluşun “Salt-Okuma kullanıcısı” kullanıcılarını oluşturur

• İşletmeler için “Şirket kullanıcısı” kullanıcılar oluşturur

• Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların durumunu izleyebilir

 
Yetkilendirme Kullanıcısı (Authorization user)

• Kendi kuruluşunun “Kuruluş yöneticisi” tarafından oluşturulur

• Her bir kuruluş için bu türden birden çok kullanıcı var olabilir

• Muafiyet talebini kabul eden, değiştiren, iptal eden kullanıcıdır.

• Kuruluştan gelen tüm muafiyet taleplerini görüntüleyebilir

• İstatistiksel verileri görüntüleyip analiz yapabilir.

 
Salt Okuma Kullanıcısı (Read-only User)

• Her kuruluşunun “Kuruluş yöneticisi” tarafından oluşturulur

• Her bir kuruluş için bu türden birden çok kullanıcı var olabilir

• İlgili kuruluştan gelen tüm muafiyet taleplerini görüntüleyebilir

• İlgili kuruluş tarafından firmalara bağlı kullanıcıların durumunu izleyebilir.

• İstatistiksel verileri görüntüleyip analiz yapabilir.

 
Şirket Kullanıcısı (Company User)

• Kuruluşun, “muafiyet” talebinin mevcut olduğu “Kuruluş yöneticisi” tarafından oluşturulur.

• Bu türden birden fazla kullanıcı her bir şirket için mevcut olabilir (her kuruluşun takdirine bağlı olarak)

• Kendi şirketleri için muafiyet talepleri ekleyebilir ve doldurabilir

• Kendi şirketleriyle ilgili muafiyet taleplerinin durumunu görebilir
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2.9 YENİ PROSESİN TANIMI
 
EUPOST-LAB WEB’nin gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkan yeni bilgi paylaşım süreci aşağıdaki gibi çalışır. 

Her kuruluş “Organizasyon yöneticisi” için erişim kimlik bilgilerine sahip olacaktır (her kuruluş için sadece bir 
tane). EUPOST-LAB WEB arabirimi üzerinden “Organizasyon yöneticisi”, en azından, “Yetkilendirme kullanıcısı” 
nın, talepleri doldurması gerekmektedir. “Organizasyon yöneticisi”, şirkete ait kimlik bilgilerini (Şirket 
kullanıcısı) oluşturur ve kuruluş (gönderen kuruluş), şirkete kendi kuralları ile EUPOST-LAB WEB portalına 
erişimi açısından gerekli olan yeni oluşturulmuş kimlik bilgilerini verir.  

Şirket, EUPOST-LAB WEB portalına girerek muafiyet talebini tamamlar. Bu noktada, EUPOST-LAB WEB sistemi 
talebi karşılamayla sorumlu kuruluşu otomatik olarak tespit ederek ilgili kuruluşun “Yetkilendirme kullanıcısı” 
nı kullanıma sunar.

Bu isteği değerlendirme durumu “Yetkilendirme kullanıcısı” ait olacaktır ve uygun bulması halinde, daima 
EUPOST-LAB WEB aracılığıyla muafiyete izin verir. POST-LAB WEB sistemi, hedef yetkinliğini otomatik olarak 
tespit eder ve hemen onaylanan talebi söz konusu yetkili kuruluşların (şirket, gönderen kuruluşlar ve alıcı 
kuruluş) her üçüne de muafiyet talebini görünür hale getirir.

Aşağıdakiler şirket tarafından muafiyet talebinin derlenmesinde kullanılan formların rakamlarıdır.
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Görevlendirilen her çalışan için tekrarlanması gereken aşamalar.
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Şunlara da dikkat edilmesi gerekir:

• Tüm muafiyet talepleri sistem tarafından otomatik olarak yetkilendirilmesi gereken organizasyona iletilir 
(gönderen kuruluş);

• “Yetkisiz” statüsünde kaldığı müddetçe muafiyet talebi sadece başvuru sahibi şirket ve bunu 
yetkilendirmesi gereken kuruluş (gönderen kuruluş) tarafından görülebilir.

• Yetkilendirilen talep, sistemin detaylandırılması yoluyla, hedef kuruluş (alıcı kuruluş) için de hemen 
görünür hale gelir.

• Tüm yetkilendirilmiş talepler, yalnızca doğrudan ilgili olanlar tarafından (inşaat şirketi, gönderen kuruluş, 
alıcı kuruluş) ayrıntılı olarak yararlanılabilen EUPOST-LAB VERİTABANI’nın bir parçası haline gelir.

• EUPOST-LAB VERİTABANI’na iletilen tüm taleplerin bütün toplu istatistiksel verileri, sözleşmeleri imzalayan 
ve yetkilendirmeye, ilgili diğer kuruluşlara tabi olan tüm kuruluşlar tarafından istişare edilebilir.
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