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Değerli Katılımcılar,
Günümüzde sosyal hakların öneminin ne kadar büyük olduğu açıktır. Önceki yıllarla
karşılaştırıldığında, bu önem gittikçe artmaktadır. Çünkü krizle birlikte yaşam, bir süre daha
sürecektir.
Son yıllarda; sosyal hakları olumsuz etkileyen ve tartışılır duruma getiren, en azından
iki önemli gelişmeden söz edilebilir: Bunlardan birincisi, 1980’li yıllardan beri tanık olunan
küreselleşme ve yeni liberal politikalar; ikincisi ise, ekonomik krizlerdir.
1980’li yıllardan beri süregelen yeni liberal politikaların sosyal hakları sınırlandırdığı
ve bu alanda sorun alanları yarattığı gözlenmektedir. Ayrıca bu olgularla birlikte yaşıyoruz.
Diğer yandan, kriz ortamlarında da öncelikle sosyal haklar tartışılmaya açılmaktadır.
Bununla birlikte; sosyal devlet anlayışı esnetilmekte ve daha çok güçlendirilmesi gerekirken,
zayıflatılmaktadır.
Sosyal devletin amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyini sağlamaktır. Sosyal hakları bünyesinde koruyan sosyal devlet, vatandaşlarına en azından aşağıdaki hakları sağlamalıdır:
•

Eğitim,

•

Sağlık,

•

Çalışma,

•

Sosyal Güvenlik,

•

Adil Ücret,

•

Konut.

Sosyal devlette toplumsal barışın yapılandırılması ve sürdürülmesi, sosyal hakların düzeltilmesi ve korunmasından geçmektedir.
Sosyal Haklar Sempozyumunun üçüncüsü, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. Bu Sempozyumun uluslararası düzenlenmesi ve
Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümüne denk düşmesi, ayrıca büyük önem taşımaktadır.
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Elinizdeki bildiri kitabında da bulacağınız gibi, Sempozyumda temel sosyal haklar
yanında yeni diğer sosyal haklar da tartışılmıştır. Tartışma oturumlarının başlıkları, kısaca
aşağıdaki gibidir:
•

Sosyal Şart’ta Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye,

•

Sosyal Hakların Yargılanabilirliği,

•

Sosyal Haklar ve Politikalara Kurumsal Bakışlar,

•

Sosyal Haklarda Yeni Gelişmeler,

•

Medya ve Sosyal Haklar,

•

Medya, Kadınlar, Tarım İşçileri ve Sosyal Haklar,

•

Elverişsiz Gruplar ve Sosyal Haklar,

•

Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal ve Sendikal Haklar: Gelişmeler, Sorunlar ve
Öneriler.

Sempozyum bildiri kitabının hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan başta Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU’na ve diğer çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ederim.
Bildiri kitabının ve III. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu’nun tüm katılımcılara
yararlı olması dileğiyle…
Umuttepe, 10 Ekim 2011-10-12
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU
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