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Sosyal hakların disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığı VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumunun Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesinden büyük bir
memnuniyet ve onur duymaktayız.
Anadolu Üniversitesi, en temel insan haklarından eğitim hakkının, toplumun
yükseköğretim alma imkanlarından yoksun kesimlerine ulaştırılması misyonu kapsamında, bugün sadece Türkiye’de değil; ulusal sınırlarımızın dışında Avrupa’da, Balkanlarda, Azerbaycan’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan soydaşlarımıza
da ulaştıran, 2 milyonun üzerinde öğrencisi bulunan dünyanın mega üniversiteleri
arasındadır.
Üniversitemiz sadece açık ve uzaktan öğretim sistemiyle, ekonomik ya da ﬁziksel
yetersizlikler nedeniyle yükseköğretim hakkından mahrum olan milyonlarca insana,
yükseköğretimde fırsat eşitliği sunmakla kalmayıp, kuruluşundan bugüne, özellikle
engelli bireylerin eğitimine verdiği önem ve bu konulardaki hassasiyetiyle de öne çıkmaktadır. İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi, Engelliler Entegre Yüksekokulu,
Engelliler Araştırma Enstitüsü, Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi gibi engelli bireyleri sosyal hayata ve çalışma hayatına kazandıran önemli bir sosyal hizmet de icra
etmektedir.
VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumunun bu yılki ana teması “çalışma
hakkı” olarak belirlenmiştir. Uluslararası hukuki metinlerde çalışma hakkı, diğer
insan haklarının gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez bir hak olarak kabul edilmiş olup,
tüm insanların doğuştan sahip oldukları insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bir işe sahip olmak bireyi toplumsal hayata kazandırmanın
en önemli yoludur. Günümüzde “çalışma hakkı” bireylerin en önemli toplumsal hakları arasında sayılmakta, toplumlar, yeteneklerine uygun bir işte çalışmak isteyen bireylerine bu olanağı sağlamakla yükümlü tutulmaktadırlar. Bir başka anlatımla,
“çalışma” kişi için bir “hak”, bu hakkın yerine getirilmesi de toplum ve devlet için bir
görev konumunda bulunmaktadır.
Konuşmamın sonunda, Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta
üniversitemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olmak üzere tüm aka-
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demisyenlerimize, tebliğleriyle katkıda bulunan meslektaşlarımıza, sendikalarımıza
ve tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumun başarılı
ve verimli geçmesi dileğiyle teşrif eden siz değerli konuklarımıza şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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