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n Ülkemizde sendikalaşma oranının çok düşük olduğu, 
örgütlenme önündeki engellerin var olması halinde sendi-
kalaşmanın zor olduğu açıktır. Ayrıca aynı konfederasyon 
çatısı altında aynı işkolunda birden fazla sendikanın olması 
kanımca yanlıştır. Güçlü sendikacılığın desteklenmesi ama-
cıyla işkolu barajının yüzde 5’lere çıkarılması halinde sarı 
sendikacılık ve tabela sendikacılığı sona erecektir.
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görevlerini yaptı. 1977-1998 yılları arasında İş Müfettişliği, Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğü, Çalışma Genel 
Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliği,  Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdür Vekilliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini de yapan 
Toptaş, 1998-2018 yılları arasında Başbakanlık’ta yaptığı Başbakanlık Müşavirliği görevinden yaş haddinden 
2018 yılında emekli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği, Bakanlık 
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Toplu İş sözleşmeleri Kurulu Üyeliği, Resmi Arabulucu Seçici Kurulu Üyeliği ILO Türk Heyeti Başkanlığı ile İşçi 
Ücretlerinde Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Üyeliği görevlerini yerine getirdi. Çalışma 
hayatı ve sosyal güvenlik konularında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve yazısı 
bulunan Toptaş halen, Türk Harb-İş Sendikası ve Koop-İş Sendikası’nın sürekli yayın organı olan dergilerine 
çalışma hayatı ve sosyal güvenlik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili makale ve yazılar 
yazmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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      n    Bir yıl önce sanayi 4.0, top-
lum 5.0, yapay zekâyı konuşuyorduk 
sonra pandemi her şeyin önüne geçti. 
Bu görünmeyen düşman, kişisel ve 
toplumsal yaşamı değiştirdi. Endüstri 
ilişkilerini ve geniş anlamda çalış-
ma yaşamını da etkiledi; kapanan 
işyerleri, işsiz kalanlar, ücretsiz izne 
çıkarılanlar, kısa çalışma ödeneği 
uygulamaları gibi. “Pandemi bit-
ti” dediğimizde kaldığımız yere mi 
döneceğiz? Yoksa pandemi çalışma 
yaşamında kalıcı izler mi bırakacak?
Yaşananları Türkiye’nin fırsata 
çevirmesi olası mıdır? Bunun için 
hazır mıyız?

Dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 salgınının istihdam üzerin-
deki olumsuz etkileri nedeniyle işçi 
ve işverenler üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılması, paylaşılma-
sı, giderilmesi ve istihdamda de-
vamlılığın sağlanabilmesi amacıyla 
devletin destek tedbirlerini düzen-
lemesi, ayrıca ekonomik program 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi, 
vergi rekabeti, vergide adalet, ba-
sitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde bazı güncellemele-
rin yapılması, istihdam ve vergi 
konularına ilişkin düzenlemelerle 
birlikte kamu kurum ve kuruluşla-
rımızın ihtiyaçları ile son dönemde 
vatandaşlarımızdan gelen taleple-
rin karşılanması amacıyla acil ted-
birlerin alınması kaçınılmazdır.

Covid-19 kaynaklı zorlayıcı se-
bepler nedeniyle yapılan kısa çalış-
ma ve kısa çalışmanın sona erme-
sini takiben sağlanan normalleşme 

desteğine ilişkin tedbirlerin alın-
ması, işsizlik ödeneğinden yarar-
landırılan kişilerin istihdama daha 
hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi 
amacıyla bu kişilerin, işten ayrıl-
malarını takip eden 90 gün içeri-
sinde işe girmeleri ve bu işyerinde 
12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları 
halinde uzun vadeli sigorta prim-
lerinin tamamının işsizlik sigortası 
fonundan karşılanması elzemdir.

Bu bağlamda yaşananların ül-
kemizde bir fırsata çevrilmesi söz 
konusu olamaz.

n    Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın son istatisti-
ğini (31.01.2021) nasıl yorumluyor-
sunuz? 

6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu gereğin-
ce 31.01.2021 tarihli ve 31381 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan işkol-
larındaki işçi sayıları ile sendikala-
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rın üye sayılarına ilişkin 2021/Ocak 
ayı tebliğinde, 20 işkolunda 201 işçi 
sendikasının bulunduğu 14.371.096 
işçinin çalıştığı ve 2.069.476 işçi-
nin sendikalı olduğu, sendikalaşma 
oranının yüzde 14,40 bulunduğu 
görülmüştür.

Ülkemizde sendikalaşma oranı-
nın çok düşük olduğu, örgütlenme 
önündeki engellerin var olması ha-
linde sendikalaşmanın zor olduğu 
açıktır. Ayrıca aynı konfederasyon 
çatısı altında aynı işkolunda birden 
fazla sendikanın olması kanımca 
yanlıştır. Güçlü sendikacılığın des-
teklenmesi amacıyla işkolu barajı-
nın yüzde 5’lere çıkarılması halinde 
sarı sendikacılık ve tabela sendika-
cılığı sona erecektir.

n  İşsizlik; yaygın, yoğun ve 
kronik. İş aramaktan ümidini ke-
senlerin sayısı hiç olmadığı kadar 
yüksek. Nasıl çözeceğiz bu işsizli-
ği?

İşsizlik ve istihdam sorunu ge-
lişmekte olan ve gelişmiş bütün 
ülkelerin sorunudur. İşsizlik bir ül-
kede sadece üretimi ve ekonomik 
kalkınmayı olumsuz etkilememek-
te, sosyal problemler ve yoksulluğu 
da beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle işsizlik ve işsizliğin neden 
olduğu problemlerle mücadele Av-
rupa Birliği’nde olduğu gibi ülke-
mizin de gündeminin ilk sıralarında 
yer almaktadır. Bu durum ülkemiz 
açısından çok daha karmaşık ve 
belirsiz bir nitelik kazanmaktadır. 
İşsizlik nitelik değiştirerek istih-

dam sorununa dönüşmüştür. Eko-
nominin yeterli gelişmemesinden 
doğan yapısal işsizlik, kendini bu 
kesimde yoksulluk ve kentsel ke-
simde kayıt dışı istihdamın geniş-
lemesi biçiminde ortaya koymak-
tadır. Ülkemizde ne işsizliğin niteliği 
ne hacmi, ne de büyüme seyri ye-
terli ölçüde ortaya konulmamıştır. 
Ancak iradi işsizlik, gayri iradi işsiz-
lik, mevsimlik işsizlik, konjonktürel 
işsizlik, yapısal işsizlik, gizli işsizlik 
ve friksiyonel işsizlik şeklinde çe-
şitlendirilebilir. TÜİK verilerine göre 
işsizlik oranı yüzde 14,8; kanımızca 
bu oran yüzde 25’lerdedir.

İşsizliği azaltmanın ve istihdamı 
artırmanın en etkili yolu şüphesiz 
ekonomik büyümedir. Ekonomide 
canlanmanın başlaması, üretimin 
artması, yeni yatırımların yapılması 
ve böylelikle yeni işlerin yaratılma-
sı işsizliği azaltacaktır. Ancak tek 
başına ekonomik büyüme, mevcut 
işsizlere ve iş piyasasına yeni gire-
cek gençlere iyi işlerin temini için 
yeterli değildir.

Günümüzde teknoloji ve verim-
lilik istihdamın iki önemli ögesi ola-
rak ortaya çıkmıştır. Özellikle tek-
noloji ve beşeri sermaye, ekonomik 
büyüme ve yaşam kalitesinin artı-
rılmasında ilk faktördür.

Teknolojik gelişmeler ve bilgi 
toplumuna geçiş, üretimde eğitim 
düzeyi yüksek, çoklu beceriye sa-
hip, takım çalışmasına yatkın, ya-
ratıcı, değişen üretim teknolojile-
rine çabuk uyum sağlayan işgücü 
gerekmektedir. İşgücünün kalitesi 
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firmaların rekabet yeteneği ve ba-
şarısında merkezi rol oynamakta-
dır.

İşgücünün niteliğini etkileyen 
unsur işgücünün eğitimi ve mes-
lek eğitimidir. İstihdam ve eğitim 
arasında inter-aktif bir ilişki söz 
konusudur; eğitim istihdamda ar-
tışa ve yeni iş kollarına uyumu 
sağlarken, günün koşullarına göre 
istihdam yapısında meydana gelen 
değişmeler de eğitim politikalarına 
yön vermektedir. Ayrıca işgücünün 
daha eğitimli hale getirilmesi ve-
rimliliği de artırmaktadır.

Özellikle bilişim teknolojileri is-
tihdam ve verimlilik üzerinde her 
geçen gün daha çok etkide bulun-
maktadır. Bu teknolojiler bilgiye 
ulaşmayı daha simetrik hale getir-
mekte, daha fazla insan daha çok 
bilgiye ulaşmakta, bu da mevcut 
ekonomik ilişkileri etkilemektedir. 
Bilgiyi üreten ve elektronik olarak 
dağıtan bilgi işçileri, bilgi ekonomi-
sinde büyük avantaj elde etmekte-
dirler.

Bilgi ekonomisi bilgi işçilerine 
dayanmaktadır. Gerek ABD’de ve 
gerekse AB’de bilgi teknolojilerinin 
ihtiyaç duyduğu becerili işgücü açı-
ğı artmaktadır.

Eğitilmiş işgücünün verimliliği 
ve istihdam imkânları, vasıfsız iş-
gücünün istihdam olanaklarından 
daha fazladır. Düşük eğitimli, va-
sıfsız insanların işsiz kalma, düşük 
ücret, fakirlik ve sosyal dışlanmaya 
maruz kalma riskleri daha yüksek-
tir. Dolayısıyla insan kaynaklarının 

gelişmesine yönelik eğitim ve mes-
leki eğitim politikaları büyük önem 
arz etmektedir.

Ayrıca eğitim bir defalık bir olgu 
değildir. Değişen teknoloji ve bilgi-
lerin eskime sürelerinin kısalması 
nedeniyle yaşam boyu eğitim ol-
gusu önem kazanmıştır. Bireyin 
sürekli istihdamda kalması, ya-
şam boyu eğitim alması ile müm-
kün hale gelmiştir. İşçilerin istidam 
edilebilirlik derecesi ve bunun ar-
tırılması; eğitime, özellikle kaliteli 
-teorik ve pratik - teknik eğitime 
bağlıdır.

Ancak, ülkemizde eğitim ve is-
tihdam arasındaki sıkı ilişkide ne 
yazık ki tüm bileşenler henüz yerli 
yerine oturmamış, meslek eğitimi 
yeterince yaygınlaştırılmamıştır. 
Meslek eğitimi veren tüm kurum 
ve kuruluşların eğitimleri ne yazık 
ki yeterli sayıda insana ulaşama-
makta ve gerçekte işgücü piyasa-
sının gereksinimlerine yanıt vere-
memektedir.

Ayrıca insan kaynaklarına yatı-
rım ve hayat boyu eğitim konusun-
da sosyal taraflara da görev düş-
mektedir. Mesleki eğitim ve beceri 
geliştirilmesi konusunda sosyal ta-
rafların her aşamada katkısına ve 
sosyal diyaloga her zamankinden 
daha çok ihtiyaç vardır. Devlet, sos-
yal taraflar, bireyler ve özellikle özel 
sektör sorumlulukları paylaşmalı-
dır.

Bu durum karşısında işsizliğin 
önlenmesi için;

1. Yeni işyerleri açılmadan işsiz-
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lik sorununun çözülemeyeceği,
2. Emek piyasasının yeniden dü-

zenlenmesi gerektiği,
3. İşsizlik sigortasının yeni bir 

kara delik olmaması için gerekli 
tedbirlerin alınması, 

4. İşsizlik sorunuyla etkin bir 
mücadelenin aktif istihdam politi-
kalarından geçmesi,

5. İşsizlik sigortası için ayrılan 
kaynakların işsizlik sorununa çö-
züm anahtarı şeklinde değerlendi-
rilmesi,

gerekir.

n   Bu yıl kamu kesiminde toplu 
iş sözleşmesi yılı. Olaylar nasıl geli-
şir, nasıl bir zam ile biter?

Kamu kesiminde çalışan işçilere 
sosyal bakımdan uygun bir yaşayış 
seviyesi sağlamak amacıyla karşı-
lıklı olarak anlaşacakları bir ücret 
ve sosyal haklar olmalıdır. Anlaşma 
sağlanacak ücret işçilerin verimine, 
kıdemine, mesleki ehliyet ve tec-
rübelerine uygun olmalı ve işçilerin 
gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve 
kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını gü-
nün fiyatları ve enflasyon dikkate 
alınarak anlaşma sağlanmalıdır. 
Ayrıca sosyal ve ekonomik durum, 
geçinme indeksleri, fiilen öden-
mekte olan ücretlerin genel seyrini, 
işkolu veya işkollarının niteliği göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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n  6356’ya 2018 yılında ilave 
edilen ek madde 2’yi nasıl yorum-
luyorsunuz?

Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında 
696 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname’nin 127. maddesi gereğin-
ce Kanun’a eklenen ek 2. maddede 
sayılan kuruluşlara ait şirketlerde 
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat 
hükümleri uyarınca personel çalış-
tırılmasına dayalı hizmet alım söz-
leşmeleri kapsamında yükleniciler 
tarafından 04.12.2017 tarihi itibariy-
le çalıştırılmakta olanların kadroya 
geçiş işlemleri tamamlanmıştır.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı 
KHK’ya eklenen geçici 23. madde 
uyarınca kamuda işçi statüsüne 
geçirilen işçilerin ücret ve diğer 
mali ve sosyal haklarının belir-
lenmesinde esas alınacak Yüksek 
Hakem Kurulunca karara bağlan-
mış ve süresi en son erecek toplu 
iş sözleşmesi hükümleri Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı 12.04.2018 tarihinde ilan edil-
miş olan bu hükümlerin geçici 23. 
madde kapsamındaki idareler için 
31.10.2020 tarihine kadar uygulan-
ması kararlaştırılmıştır.

Dolayısıyla 696 sayılı KHK kap-
samındaki idarelerde daha önce 
kadrolu çalışan ve 696 sayılı KHK 
kapsamında olmayan işçileri kap-
sayan ve uygulanmakta olan bir 
toplu iş sözleşmesi varsa, 696 sayılı 
KHK kapsamında sürekli işçi kad-
rosuna geçişleri yapılan işçilerin 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunun 4. maddesi-
ne uygun şekilde bildirilmiş olması 
halinde sendika üyesi olmaları veya 
dayanışma aidatı ödemeleri duru-
munda yürürlükteki toplu iş söz-
leşmesinden faydalanmaları amaç-
lanmıştır.

Kanımca yanlıştır. Ancak olağa-
nüstü hallerde bu gibi düzenleme-
ler kaçınılmaz hale gelmektedir.

n     Uzun yıllar Bakanlık bünye-
sinde endüstri ilişkileri sistemimi-
zi etkileyen görevler yaptınız. Bize 
kimsenin bilmediği bir şey söyler 
misiniz?

Herkesin bilmesi gereken şu-
dur. Siyasetin bürokrasi üzerinden 
elini çekmesi gerekir. Bürokrat 
atamalarında; liyakat, bilgi biriki-
mi, tecrübe ve kıdem gibi unsurla-
rın ön planda tutulması ve istisnai 
kadroların kaldırılması gerekir. Üst 
düzey bürokrat atamalarında belirli 
kriterlerin getirilmesi ile gerekiyor-
sa sınav şartı getirilmeli ve devlette 
devamlılık ilkesi ön planda tutul-
malıdır.
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n  Unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Çalışma Genel Müdürü iken, 
bir işletmede yetkili sendikanın 
belirlenmesi için iki sendikanın 
başvurusu bulunmaktaydı. Sa-
yın Bakanımız “(A) sendikasına 
yetki vereceksin.” dedi. Ben “Sn. 
Bakanım konuyu inceleyim, ona 
göre işlem yapalım” dedim. Bakan, 
“Yok, benim söylediğim sendika-
ya yetki vereceksin, Sn. TÜRK-İŞ 
Başkanı’na söz verdim.” dedi. “Sn. 
Bakanım ben yapamam.” dedim. 
“Seni görevden alırım.” dedi. Ben 
odasından çıktım, özel kaleminde 
istifa dilekçemi yazıp bıraktım ve 
odama gittim. Akşam saatlerinde 
Sn. Müsteşarımız beni çağırdı. Sn. 
Bakan dilekçeyi bana gönderdi dedi 

ve dilekçeyi yırtıp çöpe attı. Hâlbu-
ki iki sendikada TÜRK-İŞ’e bağlı 
sendikalardır. Sn. Bakan bu işe bir 
çözüm bulun demiş. Ben şu teklifte 
bulundum her iki sendikadan birer 
temsilci ile genel müdürlükte de 
Yetki Dairesi Başkanından oluşan 
bir komisyon oluşturalım. Taraf-
ların üyelik ve istifaları getirsinler 
bu komisyon inceleme yapsın kim 
yetkiyi alıyorsa tutanağa bağlayıp 
altını imza etsinler. Ona göre işlem 
yapalım dedim komisyon inceledi. 
Çoğunluğu, Sn. Bakanın söylediği 
sendika alamadı. Tersi oldu. Taraf-
ların imzaladığı tutanağı, Sn. Baka-
na götürdüm. Sn. Bakan tutanağı 
TÜRK-İŞ Başkanı’na götür izah et 
dedi. Benden özür diledi.  


