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De!erli Konuklar,
Sevgili Ö!renciler,
Dördüncü Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’na ve Mu!la Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne ho# geldiniz.
Üniversitemizde sizlerle birlikte olmaktan, insan olmaktan kaynaklı bireyin,
toplumun ve ya#amımızın ayrılmaz bir parçası olan ‘Sosyal Haklar’ temalı sempozyumda birlikte olmaktan duydu!um mutlulu!u sizlerle payla#maktan onur
duyuyorum.
Günümüz dünyasında geçmi#ten farklı olmaksızın toplumsal menfaatlerin,
toplumsal dinamiklerin çetin, sabırlı ve barı# içerisinde olmasına, ihtiyaç duyuldu!u açıkça ortadadır. Bu bakımdan Avrupa Sosyal $artı’nın geli#tirilmesi temelinde hazırlanan ve Avrupa Konseyi tarafından 3 Mayıs 1996 tarihinde kabul edilen (Gözden Geçirilmi#) Avrupa Sosyal $artı ile imzacı devletler; halklarının ya#am
standartlarını ve sosyal refah düzeyini yükseltmek için, Sözle#me’nin II. Bölümünde sayılan hakların Sözle#me ile belirlenen asgari bölümünü sa!lamayı kabul
ve taahhüt etmi#lerdir. Di!er taraftan, Birle#mi# Milletler Genel Kurulu’nun 16
Aralık 1966 tarihli toplantısında alınan kararla kabul edilen, Türkiye’nin 15 A!ustos 2000 tarihinde imzaladı!ı ve 10.07.2003 tarih ve 5923 sayılı Kanun ile onayladı!ı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözle#mesi’nin “maddi
haklar” ba#lıklı bölümünde de, a#a!ıdaki sosyal haklar güvenceye alınmı#tır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çalı#ma hakkı,
Adil ve uygun i#te çalı#ma #artları,
Sendikal haklar,
Sosyal güvenlik hakkı,
Ailenin, anneli!in, çocukların ve gençlerin korunması,
Ya#am standardı hakkı,
E!itim hakkı,
Sa!lık standardı hakkı,
Zorunlu ilkö!retimi sa!lama yükümlülü!ü,
Kültürel ya#ama katılma hakkı.

Bu iki uluslararası belgede yer alan sosyal haklar listesi, ö!retide de genellikle kabul edilmektedir.
Görülece!i üzere; sosyal haklar, temel insan hakları ba!lamında birey ve toplum ya#amının vazgeçilmez parçasıdır. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal haklarda küreselle#en dünyada; en önemli sorunun ‘toplumsal farkındalık’ oldu!unu
dü#ünüyorum. Bu arada, ‘çalı#an yoksullar’ ile ‘sosyal dı#lanma’ gibi konuları bi29
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rer gerçeklik olarak ortaya koyarak, gelecek için bu iki konuda sizleri dü#ünmeye
davet ediyorum. Ayrıca, bugün tüm dünyanın i#sizlik sorunu ile bo!u#tu!unu,
i#sizlik sorununun sadece sayısal verilerle anlatılmasına çalı#ılırken, ekonomik
krizlerin i#gücü piyasasına bıraktı!ı örgütsüzlük, güvencesizlik, dü#ük gelir ve
uzun çalı#ma süreleri gibi tortularla günümüz dünyasında sosyal hakları dü#ünmek ve dü#lemenin, devletin ‘sosyal’ niteli!ine vurgu yapmanın hayli zor oldu!unu da belirtmek isterim. Bugün, bu zorluklara ra!men ve küreselle#menin ortaya çıkarttı!ı yeni e!ilimlerle birlikte ‘Sosyal Haklar Sempozyumu’nda birlikte olmamız, hayli anlamlı ve çok önemlidir. ‘IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’nu’ 18-20 Ekim 2012 tarihlerinde, Mu!la Sıtkı Koçman Üniversitesi "ktisadi ve
"dari Bilimler Fakültesi Çalı#ma Ekonomisi ve Endüstri "li#kileri Bölümü olarak
üstlendik. Sempozyumun ‘Ana Teması’; “Türkiye’de Sosyal Hak Mücadeleleri:
Grevler, Eylemler ve Direni#ler”dir. Konuyla ilgili çalı#mamız, yakla#ık bir yıllık
bir süreçte tamamlandı.
Son söz olarak, sempozyumun düzenlenmesine katkıları olanlara te#ekkür etmek isterim.
Her yıl birlikte oldu!umuz, Sosyal Haklar Sempozyumlarına ilk adımını attıran
Prof. Dr. Nergis Mütevellio!lu’na, ‘Bilim Kurulu’ üyelerimize ve bildirileri ile sempozyuma katkı veren de!erli meslekta#larıma te#ekkür ederim.
“II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu” ile “III. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nu” düzenleyen Doç. Dr. O!uz Karadeniz’e ve Prof. Dr. Ahmet Selamo!lu’na, bizlere tecrübelerini aktarmalarından ve rehberliklerinden dolayı te#ekkür
ederim.
De!erli Hocam uygun görürse ‘Sempozyumumuzun Emektarı’ olarak tanıtmak
arzusunu duydu!um Prof. Dr. Mesut Gülmez’e te#ekkür ederim.
Bugün bizlere kapılarını açan, ev sahipli!i yapmamıza olanak tanıyan Mu!la
Sıtkı Koçman Üniversitesi "ktisadi ve "dari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Turgay Uzun’a ve Rektörümüz Prof. Dr. Mansur Harmandar’a te#ekkür ederim.
“IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu” düzenleme çalı#malarında sekretarya
görevini onbir aylık süreç içerisinde yürüten Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar ile halen
bu görevi yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Serap Özen Çöl’e ve Düzenleme Kurulu
üyeleri olarak eme!i geçen tüm bölüm arkada#larıma te#ekkür ederim.
Sempozyum sürecinin ba#ından itibaren bizlere maddi-manevi destek veren
Türk-i# Mu!la "l Temsilcisi ve Maden-"# Sendikası Yata!an $ube Ba#kanı Sayın
Süleyman Girgin ile Tes-i# Yata!an $ube Ba#kanı Sayın Fatih Erçelik’e te#ekkür
ederim.
Son olarak, IV. Sosyal Haklar Sempozyumu’nun ba#arılı geçmesini diler, sevgi
ve saygılarımı sunarım.
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