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Abstract:
In society, women have existed among groups in need of protection. While it was protected in
the community with a sense of family or religious solidarity, today, local government, nongovernmental organizations and the market are also involved in the protection task. To protect
socially disadvantaged group, to offer them to decent life, to ensure social justice and equality
is a necessity of social state understanding The way of delivering the social policies produced
for the detection and solution of social problems to individuals is through the concept of social
municipality as a requirement of the principle of social state. Municipalities which have
important position among local governments, are obliged to provide some services to
disadvantages groups in accordance with both the social municipal understanding and the
relevant articles of the 533 numbered Municipality Law. Social politics applied on woman by
local governments in Eskişehir was examined comparatively, was aimed to find out local people
perception and attitudes of that. Questionnaires and interviews were conducted, and analyzes
were carried out using the qualitative / quantitative analysis method.
Keywords: Woman, Social Politics, Social Municipalities, Local Government,
JEL Codes: J21

EconTR2020@Eskisehir

International Conference on Economics
September 10-12, 2020; Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

Belediyelerin Kadınlara Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarına
İlişkin Yerel Halkın Algı ve Tutumları: Eskişehir ili örneği

Özet:
Toplum içinde kadın hep korunmaya muhtaç grupların arasında var olmuştur. İlk zamanlar daha
çok ailesel ya da dinsel yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile toplum içinde korunmakta iken;
günümüzde koruma görevine yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve piyasa da müdahil
olmuştur. Sosyal bakımdan dezavantajlı kesimleri korumak, onlara insana yaraşır bir hayat
sunmak, toplumsal adaleti ve eşitliği sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gerekliliğidir.
Sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik üretilen sosyal politikaların ihtiyacı olan
bireylere ulaştırabilmenin yolu da sosyal devlet ilkesinin bir gerekliliği olarak sosyal
belediyecilik anlayışından geçmektedir. Bu açıdan yerel yönetimler içerisinde önemli bir
konuma sahip olan belediyeler özellikle de Büyükşehir belediyeleri hem sosyal belediyecilik
anlayışı hem de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
ilgili maddeleri gereğince dezavantajlı gruplara birtakım hizmetler sunmakla yükümlüdürler.
Bu çalışmada Eskişehir’deki yerel yönetimlerce kadınlara uygulanan sosyal politikaların
karşılaştırılmalı incelemesi yapılmış, yerel halkın da uygulanan politikalara farkındalığı ile algı
ve tutumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında anket ve görüşme
yapılmış, nitel/nicel analiz yönteminden yararlanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
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