
Neden,Tüm Yerel-Sen? 
 
Tüm Yerel-Sen, tam bağımsızlıktan yana Anti-emperyalist bir emek 

örgütüdür.  
       
Tüm Yerel-Sen, emeğin en yüce değer olduğunu kabul eder. Üyelerine yönelik 

baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin daha ileri ekonomik, 
demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi 

amaçlar; Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi 
demokrasiyi en geniş anlamda savunur. 
       

Tüm Yerel-Sen,  ırkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. "ırk, etnik köken, 
dil, kültür, din, cinsiyet, bölgecilik ve diğer nedenlerle hiçbir ayrım 
yapmaksızın tüm insanların eşitliğine inanmaktadır.  

 
Tüm Yerel-Sen,  dayanışmanın, hoşgörünün, insan hakları ve demokrasiye 

saygının geliştirilip güçlendirilmesi için mücadele eder.  
 
Tüm Yerel-Sen, bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. 

Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme 
modelini amaçlar.  

 
Tüm Yerel-Sen, çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası 
ölçütlere uyumunun sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve 

geliştirilmesi, grevli sendikal hakların tanınmasını için mücadele 
etmektedir.  

       
Tüm Yerel-Sen, kadın üyelerinin kadın olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya 
toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder. 

 
Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim çalışanlarının sorunlarını çözmek için 
mücadele eder.Bu sorunların çözümü noktasında fiili meşru mücadelesini her 

platformda yapar ve çözüm için mücadele eder. 
 

Tüm Yerel-Sen,  Kanunları hiçe sayarak işyerlerinde baskı ve mobbing 
uygulayan yöneticilere karşı, fiili-meşru hukuksal mücadele eder. 
 

Tüm Yerel-Sen, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, örgütlü olduğu bütün 
yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve 

hukuksal temelde mücadele eder.  
 
Tüm Yerel-Sen, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron 

firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve 
özgürlüklerini savunur, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak 
örgütlenme çatısı altında toplanması için mücadele eder.  

 
Tüm Yerel-Sen, işsizlik ve yoksullukla mücadelenin başarıya ulaşması için, 

ulusal gelirin adil dağıtılması için, ücretlerin insan onuruna ve yaşamasına 
uygun hale gelmesi için mücadele eder. 



 
Tüm Yerel-Sen, Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 

bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzeni, 
demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için 
elinden gelen her türlü çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder. 

 
Tüm Yerel-Sen, çalışanları Siyasi İktidara-İşverene satmaz. Çalışanı korur, 

hakkını savunur, fiili-meşru mücadele eder.  
 
Tüm Yerel-Sen, Bir bölgenin, Bir ırkın, bir Siyasi partinin temsilcisi yada 

sözcüsü, oyuncağı değildir. 
 

Tüm Yerel-Sen, Irkı, Dini, Mezhebi, Dili, Bölgesi, Rengi, Cinsi ne olursa olsun, 
kimseyi ayırmaz, ötekileştirmez. Sorunlara sınıf bilinciyle yaklaşır, hepimizi 
BİZ görür, o yüzden HEPİMİZİN SENDİKASI'dır. 

 
Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim Çalışanlarının dertlerinin çözüm ortağı ve 
haklarının savunucusudur. 

 
Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim çalışanlarının umududur. 

Ülkemizin,Emeğimizin ve sınıf mücadelemizin geleceği için, Yerel Yönetim 
çalışanlarının buluşma adresi, Tüm Yerel-Sen’dir. 
 

 

 
 

 

Tüm Yerel-Sen 'e üye ol, güçlü ol. 


