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Merkezi ve yerel yönetimler, vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla oluşturulan örgütlenme
biçimleridir. Belediyelerin temel görevi vatandaşların gereksinim ve isteklerini karşılamaktır.
İhtiyaç ve taleplere binaen kentte sunulan ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kent
sakinlerinin eşit şekilde yararlanabilmesi ve toplumsal yapıda kırılgan/dezavantajlı gruplar
içinde değerlendirilen kadınlara yönelik hizmet anlayışı, Kadın Dostu Kentleri gündeme
getirmiştir. Çalışmada, Türkiye’de kadın dostu olarak nitelendirilen 12 ildeki büyükşehir
belediyelerinde, kadınlara yönelik düzenlenen hobi kursları ciddi boş zaman perspektifiyle
incelenmiştir. İkincil veri toplama yönteminden yararlanılarak belediyelerin web sayfalarında
ilan edilen kurslardan, kadınların toplum içindeki geleneksel rollerini pekiştirmesi bakımından,
çalışmada yalnızca yeme-içme odaklı olanlara yer verilmiştir. Kadın Dostu Kent belediyeleri
tarafından yürütülen yeme içme odaklı bu kurslar, ister hobi amaçlı olsun isterse ciddi boş zaman
yaklaşımıyla ileride profesyonel bir mesleğe dönüşsün, kadınların özel alan/hane içinden çıkarak
kamusal alanda da varlık göstermesini sağlamaktadır. Kadın Dostu Kent Projesinin devamı
niteliği taşıması bakımından, bu kentlerdeki belediyelerde yeme içme kurslarına katılım
göstermiş kadınların da içinde yer alacağı bir yapı üzerinde çalışılması mümkündür. Hobi
kurslarını tamamlayan kadınların hobiyi iş edinerek kayıtlı istihdama katılımında kitle fonlaması
benzeri bir yöntemin kullanılması ve bu fikrin “kursiyerden işverene” adıyla yeme içme odaklı
meslekler için bilimsel bir tasarıya dönüştürülmesi önerilmektedir.
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Abstract
Central and local governments are forms of organization created to provide services to citizens.
The main task of municipalities is to meet the needs and wishes of citizens. The fact that the
inhabitants of the city can equally benefit from the economic, social and political opportunities
offered in the city according to the needs and demands, and the understanding of the service for
women, who are considered among the vulnerable/disadvantaged groups of society, has put
women-friendly cities on the agenda. In the study, leisure courses organized for women in
metropolitan municipalities in 12 provinces considered Women-Friendly in Turkey were
examined from a serious leisure perspective. Using the secondary data collection method, only
courses advertised on food and beverage-focused municipal websites were included in the study.
Indeed, it is the area that receives attention and reinforces the traditional roles of women in
society. These courses, focusing on food and drink, led by the Women-Friendly City
municipalities, allow women to step out of the private/household space and into the public space,
whether of a hobby or a serious leisure approach, become a professional profession in the future.
As an extension of the Women-Friendly City Project, it is possible to work on a structure that
will include women who have taken food and drink courses in the municipalities of these cities.
It is recommended that a method similar to crowdfunding be used in the participation of women
who have taken a hobby course in registered employment by obtaining a hobby and turning this
idea into a scientific project for the professions of the food and beverages under the name
“trainee to employer”
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