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SOSYAL KORUMANIN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ 
Recep Kapar, DİSK/Birleşik Metal-İş Yayınları, İstanbul, 2006, s. xvi+280. 
Yeni liberal yaklaşımın sosyal korumayı ve dayanışmayı işletme, piyasa, 

enformel ve gönüllü girişimler temelinde açıklama çabasının aksine, bu kitapta 
sosyal koruma; bireylerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmeleri için, gelir 
güvencesizliği karşısında yaşam koşullarını geliştirmek ve yaşam düzeyinin gerilemesini 
önlemek amacıyla, kamusal alanda, bireylerin eşitliği ve sahip oldukları haklar temelinde, 
gelirin yeniden dağıtımı yoluyla sağlanan gelir ve hizmet desteklerinin tümü olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çerçeve içerisinde, son 20–25 yıl içerisinde genelde sosyal 
politikanın, özelde ise soysal güvenliğin “sosyal” niteliğini zayıflatan, sosyal 
dayanışmayı gerileten yapısal ve mali uyum politikalarının ekonomik ve sosyal 
etkileri tartışılmaktadır. 

Kitapta sosyal koruma kavramının unsurları ile birlikte “işgücünün bir meta, 
işgücü piyasasının da bir meta piyasası olmadığı” gerçeği ayrıntılı bir biçimde 
açıklanmaktadır. Buna göre; işgücü piyasasının ve çalışma ilişkisinin temel 
unsurları çalışanlar bakımından “güvencesizlik”, “eşitsizlik” ve “bağımlılık” olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar dolayısıyla işgücü piyasasında kuralsızlaştırma ya 
da düzenlemelerin terk edilmesi istemi, bu piyasasının işveren ve işletme 
tarafından belirlenmiş kurallarla düzenlenmesini ve işlemesini istemekten başka 
bir anlama gelmemektedir. 

Diğer yandan, günümüzdeki temel eğilim sosyal korumanın finansman 
yükünü üst gelir gruplarının ve işletmelerin daha az üstlenmesidir. Mali uyum 
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sonucunda, sosyal korumaya en çok gereksinimi olan düşük ve orta gelir 
gruplarının karşılaştıkları yüksek gelir güvencesizliğine rağmen, sosyal koruma 
harcamalarına daha çok katkı yaptığı bilinmektedir. Bu bağlamda, sosyal 
korumanın bir unsuru olan sosyal dayanışma önemli derecede zayıflatılmaktadır. 
Çünkü toplum içinde daha düşük düzeyde gelir güvencesizliği ile karşı karşıya 
olan bireyler ve kurumlar yüksek ve düzenli gelirlerine rağmen, sosyal koruma 
harcamalarının finansmanına gittikçe daha az katılmakta ya da hiç 
katılmamaktadır. Diğer yandan, özellikle işletmelere sağlanan vergi teşvikleri, 
muafiyetler, yatırım destekleri yanında, özel nitelikli bireysel sağlık, emeklilik gibi 
harcamaları ve tasarrufları artırmaya yönelik uygulanan mali politikalar düşük ve 
orta gelir gruplarının üst gelir gruplarını desteklemesine neden olmaktadır. Yazar 
bu çerçevede sosyal dayanışma değerinin korunması ve geliştirilmesinin sosyal adaletin, 
sosyal barışın ve sosyal bütünlüğün sağlanması için zorunlu olduğunu vurgulamaktadır.  

Sosyal korumanın önemli uygulama alanlarından olan emeklilik, sağlık, işsizlik 
ve sosyal yardım programlarında yapısal ve mali uyum sürecinde yaşanan 
değişimlerde incelenmektedir. Yeni liberal politikalara bağlı ortaya çıkan 
değişimlerin sonucunda insanların ulaştığı koruma düzeyi gerilerken, bireysel 
harcamaların önemli ölçüde artmaya başladığı belirtilmektedir. Diğer yandan, işsizlik 
ödemeleri ile sosyal yardım programlarına egemen olan “aktif hale getirme” ve 
“çalıştırmacı” (workfare) uygulamaların işleyişi ve sonuçları sorgulanmaktadır. Bu 
çerçevede, işsizlik ödemelerine ilişkin yapılan ve oldukça yaygınlaşan aktif/pasif 
politika ayrımının gerçekçi olmadığı, işsizlik ödemlerini “pasif” olarak adlandırmanın 
önyargıları ve yeni liberal ideolojik değerleri yansıttığı söylenmektedir. 

Özgün hali Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Anabilim Dalında doktora tezi olarak kabul edilen çalışmanın son 
bölümünde, küreselleşme sürecinde sosyal korumanın sağlanması ve finansmanı 
gittikçe güçleştiği, ancak gelir güvencesizliği artması nedeniyle daha fazla insanın, daha 
uzun süreli ve kapsamlı sosyal koruma desteklerine gereksinim duyduğu 
belirtilmektedir. Yazara göre; ekonomik gelişmenin kendiliğinden toplumsal gelişmeye ve refah 
artışına yol açmadığı açıktır. Yoksulluğun önlenmesi, gelir güvencesizliğinin 
azaltılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik gelişmenin sonuçların-
dan tüm toplumsal grupların yararlanabilmesi sosyal koruma sisteminin kurum-
sallaşması ve yaygınlaşmasına bağlıdır. Ekonomik gelişme sosyal koruma sistemi ile 
desteklenmeyecek olursa, bundan asıl zararı bizzat ekonomik gelişme görecektir. 

Son olarak, sosyal koruma sistemini olumsuz etkileyen ve sosyal sigorta ile 
sosyal yardımları “krize” sürükleyen etmenlerin kökenleri, değişen ekonomik 
koşullarda ve daha fazla güvencesizlik doğuran işgücü piyasasında aranması 
gerektiği belirtilmektedir. Yetersiz ekonomik büyüme ve uygun iş yaratmaya ilişkin 
sorunlar çözülmeden, işgücü piyasasında artan eğretileşmenin önüne geçilmeden yaşama 
geçirilecek her türlü “reform” çabasının başarısız olacağı tespiti yapılmıştır. 


