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Sayın Konuklar,
Değerli Akademisyenler,
Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından bu sene beşincisi gerçekleştirilen V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’na iştirak ettiğiniz için hepinize çok
teşekkür ederim.
Bildirilerini sunmak üzere Üniversitemize gelen tüm değerli akademisyen
ve uygulayıcı arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum.
Katılımınız bize onur vermiştir.
Sayıları 49 bine ulaşan öğrencileri, bini aşan öğretim elemanları ve idarî
çalışanları ile büyük bir camia olan Uludağ Üniversitesi, her yıl birçok bilimsel etkinlik ve toplantıya da ev sahipliği yapmaktadır.
Uludağ Üniversitesi, uluslararası ölçekte meslekî yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi;
evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. Bununla birlikte
üniversitemizin vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler
arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite-odaklı, toplumsal
gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır.
Üniversiteler, içinde bulundukları topluma sadece bilimsel açıdan değil,
sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan da değer kazandırmak zorunda olan kurumlardır. Son bir yıldır üniversitemizin kentin kültür ve sanat merkezi haline geldiğini söylemek çok iddialı bir söylem olmayacaktır. Bu dönem onlarca sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet gerçekleştirilmiştir. Tüm etkinliklerimiz, öğrenci ve mensuplarımızın yanı sıra değerli Bursalı hemşerilerimizin
katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. Sinemadan tiyatroya, klasik müzikten halk müziğine, resim sergilerinden dans gösterilerine kadar birçok
sanat alanında güzellikler sergilenmiştir. Üniversitemiz yeni belirlediği sloganında yer aldığı gibi “Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür” olduğunu göstermiştir. Bu etkinliklerle öğrencilerimize üniversitenin evrensel şemsiyesi altında her türlü düşünceyi dinleyerek, okuyarak, araştırarak, sorgulayarak ve
karşısında olduğu düşünceye dahi azami saygı göstererek fikirlerini olgunlaştırma, tartışma ve savunma özelliği kazandırmak istiyoruz.
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V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu

Sosyal haklar, “insan”a dair meselelerin tartışıldığı çalışmalarda ele alınması elzem teşkil eden konuların başında gelmektedir. Bununla beraber,
sosyal devlet olmanın ön koşullarından biri de sosyal haklardır. Sosyal devletin temel amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi
sağlamak ise; devletin, vatandaşlarına çalışma, âdil ücret, sosyal güvenlik,
konut, sağlık ve eğitim gibi [sosyal] hakları sağlamak durumundadır.
V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nun ana teması, bu Sempozyuma katılan ve değerli bildirileri ile katkı sunan sizlerin de bildiğiniz üzere,
hem ulusal ve uluslararası hem de hukuksal ve eylemsel boyutlarıyla “Sendikal Hak ve Özgürlükler”dir. Örgütlenme özgürlüğü; toplu sözleşme hakkı
ve grev hakkı olmak üzere üç ayaktan oluşan bu haklar, içiçe geçmiş bir bütünlük gösterdiği gibi, aynı zamanda, sosyal hakların da merkez konularından biri durumundadır. Söz konusu ana tema etrafında sunulacak olan tebliğlerin, şüphesiz, Türkiye’de sosyal haklarla ilgili yazında önemli boşluğu
dolduracak nitelikte olacağına inancım tamdır.
Bundan önce ikisi “uluslararası” ve ikisi de “ulusal” düzeylerde olmak
üzere gerçekleştirilen Sosyal Haklar Sempozyumları’nın, Uludağ Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü’nün düzenlemiş olduğu beşincisinin de, öncekiler gibi, disiplinlerarası bir yaklaşım ve katılımla gerçekleştirilmesiyle, birinci beş yılı başarıyla
tamamlanmış olmasını temenni ederim.
Bu vesileyle, uluslararası nitelikteki Sempozyumunuzun gerçekleştirilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan tüm meslektaşlarıma, kurum ve kuruluşlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu bilimsel şölene, çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan gelen bilim insanlarına ve yetkililere bir kere
daha hoş geldiniz diyor; hepinize başarılar diliyorum.
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