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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için YANINDAYIZ Manifestosu; 
 
YANINDAYIZ Manifestosu, YANINDAYIZ Derneği üyelerinin evrensel insan hakları anlayışı 
çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda taahhütte 
bulunmasını sağlıyor.  
 
Bu beyanı imzalayarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden 
olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla 
sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme 
katkıda bulunacağıma söz veriyorum.   
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve eşitliğin sağlanmasına katkıda 
bulunmak doğrultusunda aşağıdaki değerleri tanıyorum:   
 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği için ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı, kadın 
örgütleri ve hak savunucuları tarafından geçmişten bu yana ülkemizin yasaları 
nezdinde yürütülen mücadeleyi tanıyor ve yanında yer alıyorum. 

  

• Bu çerçevede aktif, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir, karşılıklı güven ve saygıya dayanan, 
iletişim, katılım, iş birliği ve paylaşıma açık, içinde yer almaktan gurur duyacağım proje 
ve uygulamaları öngören, barışçı bir mücadele anlayışını benimsiyorum. 

 

• Konuştuğum, benimsediğim, savunduğum ilkeler doğrultusunda yaşamak ve bunu 
söylem, tutum ve davranışlarımda sergileyerek topluma iyi örnekler sunma gereğine 
inanıyorum. 

 
YANINDAYIZ Derneği’nin aşağıda belirtilen öncelikli hedeflerine ulaşılabilmesi için çalışacağımı 
beyan ederim. 
 

• Kadına ve çocuğuna yönelik şiddetin sonlandırılması 
İnsan yaşamı ve onurunun temel hak olduğundan hareketle kadına ve çocuğuna yönelik 
bedensel, ruhsal, toplumsal ve ekonomik şiddetin son bulması doğrultusunda çalışacak, 
mevcut çalışmaların yanında olacağım. 

 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması 
Yasalardan okul kitaplarına ve kitle iletişimine dek kullanılan dilin toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığını teşvik eden unsurlardan arındırılması, eşitlikçi ve adil bir dil geliştirilmesi 
için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağım. 
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• Kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması 
Başta Medeni Kanun olmak üzere kadınların yasal kazanımlarının geliştirilmesinin yanı 
sıra, kadınların hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan, siyasal, toplumsal ve 
ekonomik hayattaki tüm karar alma süreçlerinde yer alması, kadın milletvekili, bakan, 
yönetici oranlarının yüzde 50’ye çıkarılması için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında 
olacağım. 

 

• Eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliği 
Kız çocukları ve kadınların eğitimin her tür ve kademesine fazladan emek ve bedel 
gerekmeden katılması, okuma yazma bilmeyen ve ilköğretimi tamamlamamış kadın 
sayısının sıfıra düşürülmesi, engellerin ortadan kaldırılması için çalışacak, mevcut 
çalışmaların yanında olacağım. 

 

• Ev emeğinde ortaklık 
Ev emeğinin, çocuk yetiştirme ve yaşlı bakımının kadın ve erkeğin ortak sorumluluğu 
haline getirilmesi için, özellikle erkekleri hedefleyerek farkındalık oluşturacak 
kampanyalar, projeler üretecek, mevcut çalışmaların yanında olacağım. 

 

• İş hayatında daha çok kadın 
Kadınların iş hayatına, ekonominin her alanına etkin katılımı, kadın istihdamının 
yükseltilmesi, kadınların orta ve üst düzey yönetim kademelerine, karar süreçlerine 
erişimleri önündeki “cam tavan” engelinin kalkması, eşit işe eşit ücret uygulamasının 
yaygınlaşması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için çalışacak, mevcut çalışmaların 
yanında olacağım.  
 

 
YANINDAYIZ Üyesi olarak, belirtilen amaç, değerler ve hedefler çerçevesinde aktif savunuculuk 
yapacağıma ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yayılarak, benimsenmesini sağlamak için 
çalışacağıma söz veriyorum.  
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