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I. GINS
Sanayi Devriminden sonra uretim gekli
degigmig ve baglmll qallgma iligkisiyle
qallgan igqi slnlfl ortaya qlkmlgtlr. Callgma
gartlar~nln kotulegmesi sonucunda igqiler
qallgma hayat~ iqinde haklarlnl korumak
amaclyla biraraya gelmeye baglamlglardlr.
Bu
hareket
bagta
engellemelerle
kargllagmakla birlikte zaman iqinde igqilerin
orgutlenmelerine izin verllmigtir. Gunumuzde
igqiler qallgma iligkilerinde ortak ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve
geligtirmek iqin sendika kurabilir veya mevcut
sendikalardan birine uye olabilirler. ijlkeler
sendikalarla ilgili yasal duzenlemelere
mevzuatlarl iqinde yer verirler. Ancak her
ulkede bu yasal duzenlemeler farklrllk
gostermektedir. B a z ~ulkeler sendikalarla ilgili
a y r l n t ~ l duzenlemeler
~
yaparken, bazllarl
daha genel duzenlemeler yaplp birqok
konuyu diizenlenmek uzere sendika
tuzuklerine blrakmaktad~rlar.
Sendikalar
tuzel
kigilige
sahip
kuruluglard~rve fiil ehliyetlerini organlarl
vasltaslyla kullanlrlar. Dolaylslyla sendikalar
qegitli organlar ve kurullar olugtururlar.
Kongre sendikanln en ust yetkili karar
organldlr. Ancak her zaman toplanmas1
mumkun olmadlgl iqin sahip oldugu yetkileri
kongreler araslndaki donemde kullanmak
uzere
bagka
organlara
devreder.
Sendikalarln kurduklar~ organ ve kurullar
ulkelerin yasal duzenlemelerine, sendikalarln

mali gucune gore farklll~kgosterir.
Bu qallgmamlzda once Amerika Birlegik
Devletlerindeki endustri iligkileri hakklnda
klsa bir bilgi verdikten sonra bu ulkedeki
sendikal orgutlenme iqinde sendikalarln
orgut yaplslnl inceleyecegiz. Amerika'da
sendikalarln orgut yaprsl konusunda
kanunda ayrlntlll duzenlemeler yapllmadlgl
iqin sendikalar~nkurduklar~organlar farkllllk
gostermektedir.
Bu
nedenle
de
sendi kalardan ornekler vererek sendi kalar~n
orgut yaprslnl ortaya koymaya qallgacaglz.

Sendikalarln
varllgl
sanayilegme
sonucunda s l n ~ f bilinci olugmug kitlelerin
ortaya q~kmaslna baglldlr. Amerika'da
sanayilegme 1810-1840'larda geligmeye
baglamlgtlr. Dolayls~yla da, slnlf bilinci
sanayilegmig diger Avrupa ulkelerinde
oldugu kadar qabuk geligmemigtir. igqi ve
igverenin ortaya qlklgl Amerika'da birbirine
paralel geligmigtir. 1850 ylllnda ulusal
duzeyde sendikalarln kurulmasl yonunde
tegebbusler baglamlg ve bunlarln bagarll~
olmasl sonucunda, 1866'da Ulusal igqi
Sendikasl
kurulmugtur.
Sendikal
orgutlenmenin yayglnlagmasl ve onemli bir
geligme gostermesi de 1866 ylllnda Ulusal

igqi Sendikasl'nln kurulmas~ndan sonra
gerqeklegmigtirl.
Ulusal
sendikalarln
kurulmas~ylasendikal hareket guqlenmig ve
uye sayrsl aqlslndan da istikrar kazanm~gtlr.
Dolay~sryla, ulusal sendikalar Amerikan
sendikaclllglnrn istikrar ve geligme unsuru
olmuglardlr. i i sendikalar~ I. Dunya
Savagrna kadar birkaq y ~ ld~grnda uye
say~lar~nr surekli
olarak
artt~rmayr
bagarmlglardlr2. Amerikan sendikacrl~g~
ust
orgut olan AFL'nin 1886 yll~ndakurulmas~ile
bugunku orgut yaplslnl 100 yrl once
tamamlamlgtlr3.
Amerika'da 1935 y ~ l ~ n dkabul
a
edilen
Wagner Kanunu (The National Labor
Relations Act of 1935-Ulusal Endustri
iligkileri Kanunu), igqilerin sendikal haklarrnr
duzenleyen ilk ve onemli kanundur4.
Kanunda igqilerin serbestqe orgutlenmeleri,
igqilerin toplu pazarl~ga taraf olacak
temsilcilerini
serbestqe
seqmeleri,
igverenlerin igqilerin seqtikleri temsilcileri
toplu pazarlrkta taraf olarak kabul etmelerine
yonelik duzenlemeler yer almlg ve bu kanun
ile
igqilerin
haks~z uygulamalarla
kargrlagmas~n~
onlemek iqin Ulusal Endustri
jli~kileri Kurulu (The National Labor
elations Board) olugturulmugtuP.
II. Dunya Savag~ndan sonra Wagner
Kanununun igqilere t a n ~ d ~haklar~n
g~
bir
klsmlnrn krs~tlanmas~
gerektigi yonunde
"lkede bir egilim olugmugtur~ B~~~~
I

sonucunda, 1947 yrllnda Wagner Kanununu
degigtiren ve oldukqa kapsaml~olan TaftHartley Kanunu (The Labor-Management
Relations Act of 1947-igqi igveren iligkileri
Kanunu) kabul edilmigtir7. Bu kanun ile de
kapalr igyeri gart~kald~r~l~p,
sendikal~igyeri
gart~s~n~rlandlr~lrn~g,
igverenlere b a z ~haklar
tan~narakozellikle igqi alma ve qal~gt~rmada
i
sendikalarlnln etkisi azalt~lmaya
qalrgrlm~gve grev konusunda duzenlemeler
yap~lml~tlP.
- .
Amerika'da endustri iligkileri sisteminde
devlet, once sendikal faaliyetleri engelleme
daha sonra ise destekleme rolu oynayarak
yer almrgt~r. Diger geligmig ulkelerle
karg~lagtirrldig~nda devletin
yasal
duzenlemelerle sisteme mudahalesi en
duguk duzeyde olmugtur. Bunda toplumsal,
sosyo-ekonomik ozelliklerin yanl slra
sendikalar~n ve igverenlerin de devlet
mudahalesi istemeyen davran~ggostermeleri
boyle bir geligmede onemli roi oynamrgtrrg.

~RG@~LENM
VE
E SEND~IARIN
d R G n YAPlSl
Amerika'da sendikalar yerel sendikalar,
ulusal veya uluslararasr sendikalar1° ve
federasyon olmak uzere uq duzeyde
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orgutlenmigtirii. Amerika'da sendikalar iq
kulturel ve buna benzer hizmetler saglarken
orgutlenmeleri ve yonetimlerini belirleme
aynl zamanda igverenlerle toplu ig
faaliyetlerini de yuruturler. Yerel
konusunda
serbest
b ~ r a k ~ l r n ~ g l a r d ~ r ~sozlegmesi
~.
Amerika'da kanunlarda sendikalarla ilgili
sendikanln bir ulusal sendikaya bag11olmasl
durumunda, yerel sendika ulusal sendikan~n
a y r ~ n t l l ~duzenlemeler y a p ~ l r n a d ~ giqin,
~
tuzuk hukumlerine gore faaliyette bulunur.
birqok konunun sendika tuzuklerinde
Ulusal sendika yerel sendikan~n toplu
duzenlenmesi gerekir. Federal Duzenlemeler
sozlegme
gorugmelerine mijdahale edebilir
Kanunu 2913 [Code of Federal Regulations
ve
yerel
sendika toplu
sozlegme
(C.F.R.) 291 Bolum IV, Klsrm 402.l'e gore,
gorugmelerinde
ulusal
sendika
her sendika bu kanunun uygulama alan~
uzmanlarlndan
temsilcilerinden
ve
iqine girdikten sonra 90 gun iqinde kanunun
yararlanabilir. Yerel sendika bir ulusal
ongordugu gartlar~tag~yanbir tuzugu kabul
bag11 olmadrglnda ise kendi iq
sendikaya
etmelidir.
Sendikalar
tuzuklerinde
tuzugune
gore
yonetiliri5.
yapacaklar~ duzenlemeler ile kendi iq
orgutlenmelerini belirlerler. Bu nedenle,
sendikalar~n
burada
Amerika'da
A Yerel Sendika Organlar~
orgutlenmelerini ve sendikalarln orgut
yaplslnl genelde kurduklar~organlar ve bazl
sendikalarda bulunan organlar~ ornek
vererek inceleyecegiz.

1. YEREL SEND~ALAR
Amerika'da
sendikalarln
en
alt
orgutlenme birimini yerel sendikalar
olugturur. igyeri duzeyinde olabilecegi gibi
birkaq igyerini kapsayan bolge ve igletme
duzeyinde de kurulabilirler. Meslek ve igkolu
esaslna gore orgutlenebilen yerel sendikalar
organizasyon olarak, genellikle ulusal
sendikalar~nbir parqasl ya da alt orgutlenme
gekli olarak kargrmrza qrkari4.
Yerel sendikalar, genellikle ulusal
sendikalarrn bir alt orgutlenmesi olmakla
birlikte, ne federasyon ne de ulusal
sendikalarla bir iligkisi olmayan baglmslz
orgiitler de olabilirler. [Jyelerine sosyal,
'I
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Wagner Kanunu K ~ s l m7'de sendikalarln
i~ orgutlenmelerini belirleme hakkrna sahip
olduklar~ ifade edilmigtiri6. Amerika'da
sendikalarln kurmas~ gerekli olan zorunlu
organlar hakktnda kanunlarda bir duzenleme
yapllmamlg olmasr nedeniyle, sendikalarln
kuracaklar~ organlar konusu sendika
tuzuklerine blrakllmlgtlr. Burada yerel
sendikalarln genellikle kurduklarr organlar
uzerinde durup, sendikalara atlf yapmak
iq
suretiyle
yerel
sendikalarrn
orgutlenmelerini inceleyecegiz.
Yerel sendikalar genellikle ulusal
sendikalarln sahip olduklarl organlara sahip
degildir. Mesela, yerel sendikalarda
aragtlrma ve egitim, dan~gmanllk, hukuk
danlgmanllgt gibi bo!umler yoktur. Ancak
birqok yerel sendika hukuki kontilarda bir
hukuk
firmas~ndan yasal
yard~m
almaktadlri7.

Marten ESTEY, The Unions Structure, Development, and Management,Harcourt, Brace&World
I ~ C . , U . S . A . , ~ ~ ~ ~ , ~ . ~ ~ ; D E M ~ R Amerikan
C I O G L Usendikal
, ~ . ~ ~ . orgutlerinde dart duzeydeki orgutlenme i ~ i nbkz.
YlJCEL,s.l41-145.
William E. FULMER, Union Organizing Management and Labor Conflid, Praeger, New York, 1982,s.15.
C.F.R., federal duzeyde gene1 ve surekli kurallar~nbulundugu kanundur. Federal duzenlemelere konu olan 50 bagl~k
yer almaktad~r(http://www.access,gpo.gov/nara/about-cfr,html#pagei),
DEM~RC~O~LU,S.~~;ESTEY,S.~~;Y~CEL,S.~~~-I~~;HOLLEY-,IENNINGS,S.~~~.
ESTEY,S.~~;HOLLEY-JENNINGS,S.~~~;DEM~RC~O~LU,S.~~;Y~JCEL,S.~~~;PETERSON,S.~~.
FULMER,s.14-15.
Daniel Quinn MILLS, Labor-Management Relations, 0.5, McGraw-Hill Book Company, U.S.A.. 1994,s.90.

Amerika'da sendikalar iq orgutlenmeleri
konusunda serbest olmalar~nedeniyle farkl~
organlar
kurabilmektedir.
Bunu
gosterebilmek amaclyla iki farkl~igkolunda
yer alan sendika orgutlenme gekli
sunuyoruz. Sekil 2.'de gosterilmig olan
ingaat, ulag~m,perakende sat19 igkollarlndaki
yerel sendika orgut yaplsl gekil 1.'de
gosterilmig olan imalat veya hizmetler
igkolundaki yerel sendika orgut yaplslndan
farkll bolumlere sahiptir. ~ c r e t l i yonetici
qalrgtlracak mali gucu olmayan kuquk yerel
sendikalar dlglndaki sendikalarda, uyeler
full-time ve ucretli olarak qal~gan meslek
temsilcisi seqerler. Daha buyuk yerel
sendikalar bu meslek temsilcileri iqin ucretli
ve full-time qallgan yard~mcrlarda seqmekte
veya atanmaslna izin vermektedirler. Mesela,
ingaat igkolundaki buyuk yerel sendikalarln

b a z ~ l a r ~ n d 35
a kadar meslek temsilcisi
y a r d ~ m c ~ s l qallgtrr~lrnaktad~r. Meslek
temsilcilerinin
bagllca
gorevi,
yerel
sendikalar~n toplu pazarlrk qal ~ g m a l anl
r~
yurutmektir. Ayrlca bu kigilerden yerel
sendika uyelerinin qal~gt~klarr
yerleri ziyaret
ederek uyeleri dinlemeleri de beklenir. Sekil
2.'ye gore, v a s ~ fyerel
l ~ meslek sendikaslnda
giderek artan gekilde ucretli, full-time qal~gan
yard~mc~
koordinatorler de bulunmaktad~r.
Sonuq olarak, Amerika'da yerel sendikalarln
kendi orgut yap~larl iqinde full-time ve
part-time,
ucretli ve ucretsiz qallgan
yoneticiler vardlr. Butun bu kigilerin gorevleri
ve diger konular bir ulusal sendikaya bag11
olan yerel sendikalarda ulusal sendika
tuzugunde, ulusal sendikaya bag11 olmayan
yerel sendikalarda da kendi tuzuklerinde
duzenIenmektedirZ0.
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Arnerika'da yerel sendika kongreleri,
uyelerin, sendikalar~n ilke ve faaliyetlerini
kontrol etrnede bir araq olarak kabul edilir.
1959 ylllnda kabul edilen Landrum-Griffin
Kanunu21
(The
Labor-Management
Reporting and Disclosure Act of 1959-igqiigveren iligkilerinde Bildirirn ve A q ~ k l ~ k
Kanunu) Bagl~k IV'e gore yerel sendika
kongrelerinin en az y ~ l d a bir yap~lrnas~
gerekir. Ulusal sendikalar tuzuklerinde her yll
to plan mas^ gereken bu kongreler iqin toplant1
yeter saylsl belirlerler. Duzenli olarak yap~lan
olagan yerel sendika kongrelerinin dlg~nda,
yerel sendika yonetim kurulunun gerekli
21

gorrnesi ve qagr~s~yla
olaganustu kongre de
yapllabilir. Ayr~cabaz~sendika tiizuklerinde
belirli say~da uyenin irnza toplamaslyla
olaganustu kongrenin yap~labilmesineiligkin
duzenlerneye de yer verilrnektedir ki bu
gekilde uyelerin gerekli saylyl saglarnalar~yla
gikayetlerini, isteklerini ifade edebilecekleri
kongrenin toplanrnaslna irnkan tanlnm~golur.
Yerel sendikanln bir ulusal sendikaya bag11
olmas~ dururnunda,
ulusal
sendika
tuzugunde yerel sendikalar~nigleyigine dair
duzenlemelere (rnesela; yerel sendika
kongrelerinin ne zarnan toplanacag~,yerel
sendika organlarlnln igleyigi gibi konulara)

Kanun sendika ijyelerinin haklar~ve i g ~ sendikalarl
i
i ~ i n d edemokratik sijre~leriniglemesi gibi konularda dijzenlemeler i~ermektedir(http://www.dol.gov/dol/esa/public/regs/compliance/olms/ Imrda.htm).

yer verilmesi gerekir. Lllusal sendikalar
tuzuklerinde yerel sendikalarla ilgili olarak
ozellikle de yerel sendikalar~nuyelerini mali
konular
ve
faaliyetleri
hakklnda
bilgilendirmelerinde
izleyecekleri
yo1
konusunda duzenlerneler yapmaktadlrlarZ2.
Kongrede, sendikan~nyonetimiyle ilgili
birqok konu konugulup, uyelere goruglerini
aqlklama imkanl tanln~r,hazlrlanm~graporlar
iizerinde uyeler goruglerini aqrklayrp tartlgma
flrsatl elde ederler. Kongrede gorugulecek
konular nedeniyle uyelerin kongreye katllrml
son derece onemlidir ve mumkun oldugunca
yuksek katlllm s a g l a n m a l ~ d ~ (Jyelerinin
r~~.
hepsinin veya buyuk bir qogunlugunun
katllrmlyla gerqeklegtirilen kongreler, uyelere
birqok konuda fikirlerini aqrklama frrsat~nl
vererek, goruglerini yonetime iletebilmelerine
imkan tanrrnasl nedeniyle sendika iqi
demokrasinin iglemesi yonunden oldukqa
onemlidir.

B. Yerel Sendikalar~nY6netimi
Yerel igqi sendikalarlnda yoneticiler
kongrede uyeler arasrndan gizli oyla
seqilirler. Butun uyelere seqimlerde dogrudan
oylamaya katllma imkanl verilmelidir.
Sendika uyelerinin hepsinin seqimlere
dogrudan kat~lmaslyla, yoneticilerin daha
demokratik seqildikleri soylenebilirZ4.Cunku
uyelerle yap~lanseqimlerde uyeler dogrudan
kendi iradelerini yansltlr. ye sayrslnrn
sOnucu delegelerle yapllan
kongrelerde delegelerin temsil ettigi uye
saylsr arttlkqa, sendika iqi demokrasinin
iglemesi de
derece zorla$lr' Bu nedenle
delegelerle yaprlan kongrelerde delegelerin
ettigi 'ye say1sr ne kadar
sendika iqi demokrasi o derece iyi igliyor
demektir Zaten yerel ifpi sendikalarlnda
yoneticilerin dolaylr olarak seqilmesi C.F.R.
22
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Klslm 401 (b)'nin ihlali anlamma gelir (C.F.R.
Bolum IV, K l s ~ m452.26). Cunku 401 (b)'ye
gore, yerel sendika yoneticilerinin uyeler
taraflndan gizli oyla seqilmesi gerekir.
~ y e l e r i n sendika seqimlerine katrlmalarr,
sendika yonetimi ve uyelerin isteklerinin
sendika tarafrndan bilinmesi ve o yonde
qalrgmalarda
bulunulmas~ a q ~ s ~ n d a n
onernlidirzs.
Yerel sendikanrn bir ulusal sendikaya
uye olmas~ durumunda izlemesi gereken
seqim proseduru genellikle ulusal sendika
tuzuklerinde duzenlenir ve ulusal sendika
tuzugunde belirtildigi gekilde yoneticiler -ki
bu yoneticiler genellikle bagkan, bagkan
yard~mclsr, mali sekreter ve birkaq da
memurdur- seqilirZ6.Yerel sendika bir ulusal
sendikaya uye degilse, seqimler yerel
sendikanrn kendi tuzugune gore yaplllr ve
yoneticiler de buna gore seqilir. Yerel sendika
yoneticilerinin en azlndan iiq yllda bir
seqilmeleri gerekir [C.F.R. Bolum IV, Klsrm
401(b)], uygulamada genellikle bir, iki veya
uq yllllk bir donem iqin seqilrnektedirler. Yerel
sendikalar~n bir ulusal sendikaya uye
olmamas~ halinde, yerel sendikalar~n
tuzuklerinde yonetime aday olacak olanlar~n
sahip olmasl gereken gartlar konusunda
duzenlemelere yer vermeleri gerekir. Yerel
sendika bir ulusal sendikaya uyeyse, bu
durumda da ulusal sendika tuzuklerinde bu
konuyla ilgili duzenlemeler yer alacakt~r.
Sendika tuzuklerinin uzunlugu ve
kapsarnl degigik olmakla birlikte, sendika
tijzijgunde yonetici saylsl, y(jneticilerin gorev
ve
sorumluluklarl
ile
yetkileri
duzenlenmelidirZ7. Ancak genellikle yerel
sendikalarda bagkan, baskan
sekreter, mali iglerle ugragan kigi (ki bu son
iki idareci
slra kaylt sekreteri ya da rnali
sekreter olarak adlandrrrlmaktadlr) ve
guvenlik
bulunmaktadlrZB.
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Kuquk yerel sendikalarda segilrnig
yoneticiler genellikle ucret alrnadan ve
galigrnakta olduklari iglerine devam ederek
bu gorevi surdururler. Buyuk yerel
sendikalarda ise yoneticilere gal~gmalar~
kargillglnda ucret odenir ve odenen bu ucret
igverenleri taraflndan kendilerine odenen
ucrete yaklndlr. Mali sekretere de galigtigi
igte kendisine odenen ucret kadar bir odeme
yapilmaslna rastlanir. Mali sekreterin diger
yoneticilere gore full-time qaligtirilmasi daha
yayglndir. Birgok yerel sendikada uyeler
araslndan segilmig bir mali sekreter yerine
bu konuda egitirn alrn~g deneyimli kigiler
gorev alir. Bazi buyuk yerel sendikalarda
yoneticilere daha yuksek ucret odenrnesine
de rastlanmaktadirZ9 ki bu tamamen
sendikanin rnali gucuyle iligkilidir.

iggileri orgutlernek, yerel sendikalara grev
yardirni yapmak, yerel sendikalari ternsil
etrnek, yerel sendikalara gerektiginde
araqtlrrna, egitirn ve toplu ig sozlegrnesi
goru9rnelerinde yardlrnc~ olrnak ulusal
sendikanln gorevleri aras~ndadl?~.

A Ulusal Sendika OrganlarlBir ulusal
sendika kuruldugunda, sendikan~n ig
yonetirnini ayrintrll olarak duzenleyen bir
tuzuk hazlrlanir ve tuzukle sendikanin en ust
yetkili organi olan kongrenin olugrnasl ve
toplanrnas~ saglanrr. Kongreler, sendikayla
ilgili butun konularda son yetkili organ olrnasl
sebebiyle onernlidir. Kongrenin toplanrna
srklig~ve duzenliligi, oy gucunun dagllirni
sendikan~n
dernokratik
yonetilip
yonetilrnediginde onemli bir kriterdir.

2. ULUSAL S E N D ~ A L A R ~
Ulusal sendikalar, yerel sendikalarln ust
orgutleridir. Yerel sendikalarin birlegmesiyle
kurulan ulusal sendikalara rastlanmakla
birlikte, ulusal sendikanin yerel sendikalari
orgutlernesine de rastlan~r. Bir yerel
sendikanln kendi tegebbusu ile ulusal
sendika kurrnasi durumunda, yerel sendika
kendi hukuki kigiliginden vazgeger ve ulusal
sendikanln izniyle yeni bir hukuki kigilik
kazanlr. Ulusal sendika yaplsl yerel
sendikalarin olugturdugu bir federasyon
geklindedir31.
Ulusal sendikalar meslek veya igkolu
esasina gore orgutlenebilecekleri gibi hem
rneslek hem de-igkolu iggilerini i i n e alan
karma bir yap~dada orgutlenebilirler. Kendi
faaliyet alanlari igindeki sendikalagmamlg
29
30

31

32
33
34

Birgok ulusal sendika tuzugiine gore,
ulusal sendikanin en ust yetkili ve kural
koyucu organ1 olan kongreye yerel
sendikalar odedikleri uyelik aidatlariyla
orantili delege gonderirler. Yerel sendika
kongreleri uyelerle toplanabilirken, ulusal
sendika kongreleri delegelerden olugur.
Kongreye genellikle yerel sendika bagkanlarl
ve diger yoneticiler delege olarak segilirler.
Bazr yerel sendikalarda ulusal sendika
taraflndan belirlenrnig olan yerel sendika
sayisl
yoneticilerle
delege
doldurularnad~grndan uyeler arasindan
segilen delegeler de bagkanla birlikte ulusal
sendika kongresine
kat~li?~.
Landrum-Griffin
ulusal sendika
kongrelerinin en az beg yllda bir yapllrnaslnl

MILLS,S.~~-~~;PETERSON,S.~~-~~;SLOANE-WITNEY,S~~~;FOSSUM,S.~~.
Bazen sadece ulusal ya da uluslararas~sendika kavram~kullan~l~rken
bazen de sadece ulusal sendika kavram~ulusal
ya da uluslararasr sendikayl kapsayacak ~ekildesadece ulusal sendika kavram~kullan~lmaktad~r.
Burada bizde ulusal
ya da uluslararas~sendika kavram~n~
kapsayacak ~ekildesadece ulusal sendika kavramln~kullanacag~z.Ayr~ca
ulusal ve uluslararas~
sendikalar~neS anlam11oldugu, sadece uluslararasr olanlar~nAmerika'da da yerel sendikalara
sahip olabilecegi ifade edilrnektedir ( H O L L E Y - J E N N I N G S , ~ . ~ ~ ~ ; D E M ~ R C ~ O G L U , ~ . ~ ~ ; Y ~ ~ C E L , ~ . ~ ~ ~ ) .
DEM~RcIoGLU,~.~~;Y~~CEL,~.~~~-~~~.
Y~JCEL,S.~~~;DEMIRC~OGLU,S.~O.
SLOANE-WITNEY,S.~~O;PETERSON,S.~~-~~.
1959 ylllnda kabul edilen kanunda sendikalar~n demokratik i ~ l e y i ~ i nyonelik
e
hijkijmler bulunmaktad~r

(DEMIRC~OGLU,~.~~).

ongormektedir. Ayr~ca C.F.R.'de
de,
k zaman dilimi
yoneticilerin en az beg y ~ l l ~bir
iqin
seqilmeleri
ongoruldugunden,
kongrelerin en az~ndanbu srklrkta yaprlmas~
gerekir. Uygulamada ulusal sendika
kongreleri genellikle yllda bir veya iki yrlda bir
yaprlmaktad~r.Ulusal sendikalarln yarlslndan
qogu kongrelerini yllda bir veya iki yrlda bir
toplarken, kalanlarln qogu uq veya dort yllda
bir toplamaktadrr. Kongrelerde tuzugun
gozden geqirilerek y a p ~ l m a s ~istenen
degigiklikler varsa bunlar~n gorugulmesi
yonunde onerilerin sunulmas~,yoneticilerin
seqilmesi, butqenin incelenmesi ve aidatlar~n
gozden geqirilmesi gibi igler y a p ~ l ~ r .
Kongrelerin belirlenmig sureler sonunda
to plan mas^ demokratik surecin iglemesi
aqlslndan bir frrsatt~r.Cunku kongreler ulusal
sendika yoneticilerinin
yeterliliklerinin,
davranlg ve politikalar~nln degerlendirildigi
bir ortam saglar. Bu nedenle de, ulusal
sendikanrn
demokratik
bir
gekilde
yonetilmesinde kongrelerin duzenli olarak
to plan mas^ oldu kqa onemlidiP5.
Ulusal sendika organlar~ sendikalar
arasrnda farklrl~k gostermekle birlikte bir
genelleme yaplldlg~nda,bir ulusal sendikada
gu bolumler bulunur.

1.

Yonetici grup,

2.

Mali igler ve hesap kontroloru,

3.

~ r g u t l e m eve yard~m,

4.

Teknik kadro.

Sendika
faaliyetlerinde
bagl~ca
sorumluluga sahip bulunan yonetici grup;
bagkan, bagkan yard~mc~lar~,
mali sekreter
ve onlar~nyardimc~lar~ndan
olugur. Bagkan
y a r d ~ m c ~toplu
s ~ pazarl~kveya orgutlemeyle
ilgilenirken, mali sekreter genellikle mali
konular uzerinde yogunlaglr.
~ r g u t l e m eve yardrmla gorevli olanlar
yerel sendi kalara yard~m eder, atandr klar~
bolgelerde
ulusal
sendikaya
yeni
sendikalarln kat~lmasrn~
saglar ve belirli bir
bolgede orgutlenmemig igqiler varsa bu
igqileri orgutlemek iqin qaba harcarlar.
Teknik kadro; aragtrrmacllar, egitimciler,
ekonomistler, hukukqular, y a y ~ n c ~ l a ve
r
halkla iligkilerden olugur. Teknik kadro,
arabulucular~n
seqilmesi,
ekonomik
qal~gmalar yap~lmasr gibi genig bir alanda
yerel sendikalara uzman y a r d ~ msaglayan
~
tek kigilik kadrolardan da 01ugabiIir~~.
Sekil 3. Otomobil igqileri Sendikasl'n~n
orgiit yaplslnr gostermektedir. Personel
bolumu, ulusal bolum iqin bilgi saglar ve yerel
sendikalara yard~meder. Muhasebe, egitim,
aile egitim merkezi, hukuk, uluslararas~
iligkiler, orgutleme, aragt~rma ve sosyal
guvenlik gibi k~s~mlardan
olugur. Ulusal
bolum ise, sendikan~n meslek k ~ s m ~ d ve
rr
yerel
sendika
bolumlerinden
gelen
delegelerin olugturdugu bir kuruldur.
Kendilerine bag11 olan Aerospace, Bendix,
American Motors, Chryslar, Ford, General
Motors gibi k~s~mlardan
~lugur~~.
Uygulamalar farklr olmakla birlikte gekil
4. de ideal bir ulusal sendika orgut yaprslnl
go~termektedir~~.

Sekil 3. Otomobil Iggileri Sendikaslnln drg~t
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BOLGE
YONET~C~LER~

YARDlMCllARl

BOLGE

KURULU

PERSOIVEL~
PERSONEL
BOLUMU
Sekil4. Bir Ulusal Sendika drgGt Yap~sP
KONGRE

ULUSLARARASI
TEMS~LC~LER

YARDIM
BOLUMU

DANISMA
O F ~ S ~

BASKAN LAR

....................!

.......... -..........

ARASTIRMA
VE E G ~ T ~ M
BOLUMU

HUKUK
BOLUMU

Yardlrn bolurnunde, grev yardlrnl,
erneklilik veya refah ikrarniyesi veya olurn
yardlrnlnln saglanlp saglanarnayacagl ile
ilgili faaliyetler iqin bilgi hazlrlanlr.
Hukuk
bolurnu,
kanunlar~n
yorurnlanrnasl ve davalar konusunda
sendikalara yard~m eder, toplu pazarllk
anlagrnalar~ve ?artIan konusunda qallgrnalar
yapar, sendikanln yargllarna hakklnl yonetir.
Ayrlca kanun koyucuya ve ilgili kigilere
sendikanln goruglerini iletrnek iqin de
istihdarn edilirler.
Bu kadrolara ulusal sendikayl ternsil
eden, full-time qallgan, ucretli uluslararas~
ternsilciler grubunu olugturan genel bagkan
ofisi eklenrnigtir. Bu ternsilciler bazl
sendikalarda tuzuklerle belirlenen gekilde
seqilrnekle birlikte, genellikle genel bagkan
taraflndan i?e alrnlr ve atanlrlar. Genel
anlarnda ternsilcilerin igleri ulusal ve yerel
sendikalar araslnda iligki kurrnaktlr.
Ternsilciler
yerel
toplu
pazarl~k
gorugrnelerinde, gikayetleri iletrnede ve yerel
sendikalarln yonetirninde yo1 gosterici olarak
faaliyette bulunur. Bunlara ek olarak, yerel
sendikalar~n geligrneleri hakklnda ulusal
sendikalar~da bilgilendirirler.
Ulusal sendikalarda
da
olagan
kongrelerin dlgrnda olaganustu kongre
yapllabilir. Olaganustu kongre, uyelerin
giri9irnleriyle ya da genel bagkanlar
kurulunun onayl ile gerqeklegir. Bunun
diglnda, birqok ulusal sendikada farkl~
eyaletlerde bulunan sendikalarln baglattlgl
uye referandurnunda qogunluk oylarlyla
karar verilrnesi halinde de olaganustu kongre
qagrlsr yapllabiliP1.

-

Genel Bagkanlar Kurulu: Her ulusal

sendikada, sendika faaliyetlerinden sorurnlu
olan ve uyeler iqin oldugu kadar yerel
sendikalar iqin de bir ternyiz organ1 olarak
hizrnet eden sendika genel bagkanlar kurulu
veya bagkanlar konseyi vardlr. Genellikle
ulusal sendika
tuzuklerinde "Genel

Bagkanlar Kurulu, kongre talirnatlarlnl yerine
getirir, kongreler aras~ndaki donernde
sendikanln en yuksek yetkili organldlr ve
kongreler aras~ndaki donernde tuzugun
yorurnlanrnas~ndan sorurnludur" ifadesi
bulunrnaktadlr
Genel bagkanlar kurullarlnln qogu,
ulusal sendika bagkan~, rnali sekreter ve
saylsl sendika tuzugunde belirlenrni? olan
bagkan yardlrncllarindan olugur. Bagkan ve
rnali sekreter genellikle ucretleri tuzukle
belirlenrnig full-time yoneticilerdir. igkolu
esaslna bag11 olarak bolgelerden seqilrnig
olan bagkan yard~rncllarlnlnqogu bagkanlar
kurulunun bir uyesi olarak qallglrken, kendi
yerel veya bolge orgutlerinde de yonetirn
gorevlerini surdururleP2.
Butun sendikalarda aynl olrnarnakla
birlikte, sendika bagkanlar kurulunun
gorevlerini gu 9ekilde slralayabiliriz; bir
yoneticinin gorevlerini tam olarak yerine
getirernernesi
nedeniyle
gorevinden
uzaklagt~r~lrnas~
halinde gelecek kongreye
kadar boglugun doldurulrnas~, gerekli
oldugunda
"sendika
rnenfaatlerinin
korunrnasl ve geligtirilrnesi iqin" yerel
sendikalara rnaddi yardlrn yaprnak, yerel
sendikalarla diger alt organlar taraflndan
yapllan bagvuru, iddia ve gikayetlerle ilgili
olarak karar verrnek, sonraki kongre iqin
rapor hazlrlarnak ve hesaplar~n gozden
geqirilrnesi iqin hesap kontrolorlerini seqrnek,
resrni haberlerin yaylnlanrnasl ve ilkeler
uzerinde denetlerne hakklna sahip olrnak,
sendikan~n rnaddi irnkanlar~n~kullanan
yoneticilerin bu kaynaklarl kullanrna geklini
ve rniktarlnl belirlerne ile tuzuk ilkelerine gore
aidat toplarnaktlr. Ayrlca bagkanlar kurulu
uyelerinin yerel sendikalar~ denetlerne
hakklna sahip olrnaslndan beri kurul yonterni
ulusal sendika yoneticilerine ulke qaplndaki
butun yerel sendikalarln sorunlarlnl
ogrenrnede iyi bir yo1 olarak karglrnrza
qlkrnaktadlr. A y n ~ gekilde ulusal sendika
ilkelerinin bag11yerel sendikalara iletilrnesini

de saglar. Bagkanlar kurulunun sendikalarln
qogunda sendikayl yonettigini ve sendikanln
ternel ilkelerini olugturdugunu soylernek
yanllg o l r n a ~ ~ ~ .
Genel bagkanlar kurulu sendikalarda
grevle ve olurn yardlrnlarlyla ilgili
olugturulrnug fondan ve bu fonun
kullan~rn~ndan sorurnludur.
Bazl
sendikalarda bu yard~rnlarla ilgili genel
bagkanlar kurulu uyelerinin de uye olabildigi
veya genel kurulda seqilen diger uyelerden
olugan vekiller kurulu bulunrnaktad1t-4~.

-

Genel Bagkan: Genel bagkan,
sendikanln gunluk faaliyetleri ile ilgilenen en
ust yetkiyle donat~lrnlg kigidir. Bagkan,
bagkanlar kurulu toplantllarr ve genel kurul
oylarnalarl ve tartlgrnalar~n hangi konular
uzerinde ve nasll olacaglnln belirlenrnesinde
buyuk yetkiye sahiptir. Sendika yoneticisi
olarak gunluk faaliyetler, kararlar ve hareket
gekliyle sadece sendikay~ve uyelerini degil,
aynl zarnanda genel olarak toplumu da
etkiler.
Birqok sendika tuzugunde bagkan~n
gorevleri gu gekilde tanlrnlanrnrgtrr; ''ijst
diizey yonetici olarak genel bagkan, tuzugun
sagladlgl yetkilerle orgutun qallgrnaslnda
dogrudan tam yetkiye sahip olabilir; turn
genel bagkanlar kurulunu ve kongreyi
toplayabilir, bagkanllk edebilir ve kongreler
araslndaki donernde talirnatlarl verebilir;
butun kurullara uye olabilir ve butun kurullara
uyelerini
atayabilir;
orgutqulerin
qallgrnalar~ndan, uyelik
aidatlarlndan
sorurnludur ve bu konuyla ilgili denetlernede
bulunabilir; ayrlca butun sendika faaliyetleri
ile ilgili olarak genel bagkanlar kurulu ve
kongreye kapsarnlr bir rapor hazlrlarnakla da
sor~rnludut'~~.

-

brgiltgiller:
Ulusal
sendika
kadrosunun onernli bir parqaslnl da
genellikle "ternsilci" olarak da ifade edilen
orgutquler olugturrnaktadrr. Merkez dlglnda
qallgabilir ve belirli bolgelere surekli olarak
atanabilirler. Bir orgutqunun ilk gorevi, yeni
uyeler kazandrrrnak ve yeni yerel orgutler

olugturrnaktlr. Kendi bolgesi iqinde butun
yerel sendikalara hem onlarln sendika iqi
iglerini hem de igverenlerle iligkilerini goz
onune alarak danlgrnanl~k yaparlar.
~rgutquler,ulusal sendika yonetirni ile yerel
sendikalar araslndaki iligkiyi saglar. Ulusal
sendikanln hedef ve ilkelerinin yerel sendika
yoneticllerine ve uyelerine aqlklanrnaslyla
yerel sendikalarln sorunlarl hakklnda ulusal
sendika yoneticilerinin bllgilendirilrnesi de
sorurnluluklar~araslndadlr.
Sendikalarln bazllarlnda orgutquler
kongrelerde seqilirken qogunda bagkan veya
bagkanlar
kurulu
taraflndan
atanmaktadlrlaP6.

6. Ulusal Sendikalar~nY6netimi
Kongreler, sendikalarrn en ust organ1
olmakla birlikte, sendikalarln yonetllmesiyle
ilgili yetkilerinin bir klsmrnl bagka kurullara
devrederler. Ulusal sendika, kongre dlgrndaki
zamanlarda
genel
bagkan,
bagkan
yardlmclsr ve mali sekreterden olugan
yonetim kurulu taraflndan yonetilir. Ulusal
sendikalarln yoneticileri full-time qallglrlar ve
birqok ulusal sendikada kanuna gore en
azlndan beg yrlda bir toplanmas1 gereken
ulusal sendika kongrelerinde seqilirler.
Bagkan ve yonetim kurulu faaliyetleri ulusal
sendika tuzugunde duzenlenmig hukumlere
tabidiP7.
Ulusal sendika yoneticilerinin ya uyeler
taraflndan ya da delegeler tarafrndan
seqilmeleri gerekir (C.F.R. Bolum IV, Klslm
452.27). Ulusal sendikalarrn dortte uqunden
fazlaslnda yoneticiler, duzenli yapllan
kongrelerde delegeler taraflndan seqilirken,
sendikalarln dortte birinden daha azrnda
uyelerin oylamasryla yapllan referandumla
seqilmektedir. Diger bir krsmlnda ise,
yoneticiler kongre taraflndan gorevlendirilir.
Fakat genellikle referandumla, oylarrn
qogunluguyla
seqilirler.
Kongrede
yoneticilerin delegeler veya uyeler taraflndan
seqilmesindeki
yontem
farklrlrglnda
sendikalarln buyuklugu veya uyelerin yagr
araslndaki i l i ~ konemli
i
detjildir. Referandum
yontemi kubuk sendikalarrn birqogunda
kullanrllrken buyuk sendikalarln bazrlarlnda
da kullanrlmaktadrr. Her iki yontem de hem
avantaj hem de dezavantajlara sahiptir.
Referandum yontemi goruglerin daha
demokratik olarak ifade edilmesini saglarken,
birqok sendika uyelerinin ulkede genig bir
alana dagllmlg olmasr nedeniyle, bu yontemi
idaresi guq bir yontem olarak gormektedir.

Asllnda uygulamada, oylamadan once
adaylar hakklnda tartlgma frrsatl saglayan
delegelerle olugan kongre yontemi kadar
populer yoneticilerin seqilmesine de yardlm
eden bir yontem degildir. Sendikalarrn
tecrubeleri sonucunda diger yontem
kullanllmlg olsaydl, seqim sonuqlarlnda
onemli farklrllklarln olacaglnl gosteren somut
bir kanrt bulunamam~gtrr. Kigi veya diger
faktorlerin sendika yoneticilerinin seqiminde,
seqim yonteminden daha fazla onem tagldlgl
gorulmektedild8.

3. FEDERASYON
Amerikan igqi hareketinin merkezinde
bir tek buyuk federasyon, AFL-CIO olarak
ifade edllen The American Federation of
Labor and Congress of
Industrial
Organizations vardlr. AFL-CIO, gonullu bir
orguttur ve ozgur ve bag~mslz igqi
sendikalarlndan olugur. Ulusal sendikalarrn
birqogu AFL-ClO'ya uyediP9.
Federasyon lobi faaliyetleri, halkla
iligkiler, aragtlrma ve egitim gibi faaliyetlerle
ugraglr. Ayrlca federasyon uye sendikalar
arasrndaki uyugmazlrklar~en aza indirmeye
qallglr, onlar arasrnda ortaya qlkan
uyugmazlrklarr qozumler, yeterli mali gucu
bulunmayan kuquk sendikalara yasal yardlm
saglar5O.
AFL-CIO, onceden AFL (American
Federation of Labor) ve CIO (Congress of
Industrial
Organization)
olan
iki
federasyonun ulusal sendi kalarlnrn yakln
iligki kurmasl ve 1955'de bu iki orgutun
birlegmeye zorlanmalarl sonucunda ortaya
qrkml$rr,
yoksa
AFL
ve
ClO'nun
yoneticilerinin kendi baglarrna boyle bir

birlegmeyi saglama gucu yoktur. Bu da,
Amerika igqi hareketinde ulusal sendikalar~n
b a g ~ m s ~ z l r g ~ ngostermektedir.
~
igqi
hareketinde ulusal sendikalar kendi igleri
konusunda tam kontrole sahip, kararlarlnl
kendileri veren, ilkelerini olugturan, temelde
ozgur ve b a g ~ m s ~orgutlerdir.
z
Federasyon,
bu igqi yaplsl iqinde kalmay~isteyen ulusal
sendikalar oldugu surece var olacakt~r.Her
sendika kendi toplu pazarl~
k programlnl
haz~rlar,federasyonun mudahale ve y a r d ~ m ~
o l m a k s ~ z ~ nsozlegmelerin muzakeresini,
yardlmlarln duzeyini ve uyelik aidatlar~n~
belirleyebilir, AFL-ClO'dan
bir onay
almakslzln grev qagrls~yapabilir. Tersi bir
mant~kla federasyon,
uyesinin
grev
tegebbusunu
yasaklayamaz.
Ayr~ca
federasyon aynl yetkiye sahip iki sendikay~
toplu sozlegme gorugmelerinin birlegtirilmesi
konusunda da zorlayamaz. AFL-CIO
tuzugunde federasyona uye olacak ulusal
sendikalardan
istenen
konular
da
duzenlenmektedir. Sendikalar y a k ~ n iligki
iqinde bulunduklar~bagka sendikalara AFLClO'ya uye olmas~ iqin bask1 yapamaz.
Sendikalar komunist, fagist veya diger
totaliter gruplardan birine uye olanlar
taraflndan yonetilemez. Ayr~casendika "rrk,
din, renk, ulusal koken veya nesep" aylrlml
yapmakslzln iglerini yurutmekle gorevlidir5'.

A. Federasyon Organlar~
Kongrede kabul edilen karar ve ilkeler,
AFL-CIO bagkan, mali sekreter ve 51 bagkan
y a r d ~ m c ~ile
s ~ bag bagkan yardlmc~s~ndan
olugan ve dort yllda bir seqilen bagkanlar
konseyi taraf~ndan uygulan~r. Bagkanlar
konseyi, kongreler aras~ndaki donemde

51

52

59
54

federasyon tuzutjunu yorumlay~p uygular.
Bagkan da en ust duzey yonetici olarak
bagkanlar konseyi toplant~lar~aras~ndaki
donemde tuzugu yorumlama ve kongre
kararlar~n~uygulama yetkisine sahiptir.
Bagkan yard~rnc~lar~
kongrede genellikle
yak~n iligki iqinde bulunan ulusal sendika
bagkanlarrndan seqilir. Federasyon igleri iqin
sadece federasyon bagkan~ve mali sekreter
full-time olarak istihdam edilir. Bagkan,
bagkanlar konseyini y~ldaen az uq kere
toplant~ya qag~rlr. Bagkan yard~mcllar~bu
arada kendi sendikalarlndaki bagkanl~k
gorevlerine devam ederler52.
Ayr~ca bagkanlar konseyi, AFL-CIO
bagkan ve mali sekreterin de uyesi oldugu
a l t ~ kigilik federasyon bagkanlar kurulunu
seqebllir. Daha kuquk olan bu kurul her iki
ayda bir toplan~r.Federasyonu ve ilkelerini
ilgilendiren konularda bagkan ve mali
sekretere
onerilerde
bulunmak
ve
dan~gmanl~k yapmak
da
gorevleri
araslndadlr.
Federasyon iqinde dorduncu karar
organl; AFL-CIO bagkanlar konseyi, ulusal
sendika ve yakln iligkisi bulunan bolumlerin
her birinden bir ust duzey yoneticiyi iqeren
genel kuruldur. Federasyona uye ulusal
sendika, en az yllda bir kere toplanan ve
federasyon bagkanlnln istegiyle daha s ~ k
toplanabilen genel kurula en ust duzey
yoneticisini gonderir. Bagl~ca gorevleri,
bagkanlar konseyinin gonderdioi sorunlarla
ilgilenmektir.
Bagkanlar
konseyi
ve
federasyon bagkanlar kurulu uyelerinden
farkl~ olarak, genel kurul uyeleri sendika
uyelerinin beklentilerine gore sendikalar~n~n
temsilcileri olarak oy guqlerini kullan~rlar~~.

SLOANE-WITNEY,S.I~~.I~~.
S L O A N E - W I T N E Y , ~ . ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ; P E T E R S O N , S . ~ ~ - ~http://www.aflcio.org/about/meet~work.htm;
~;MILLS,S.~~;
http://www.afIcio.org/about/constitution~artO4.htm;
http://www.aflcio.org/about/constitution~art05, htm;
http://www.aflcio.org/about/constitution~art06, htm;
http://www.afIcio.org/about/constitution~art09. htm.
SLOANE-WITNEY,s.140;http://www.aflcio.org/about/meet~work.htm.
http://~~~.afl~io.~rg/about~constitutionartlO.htm;
PETERSON,s.51; SLOANE-WITNEY, s.141; MILLS,s.98.
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PERSONEL
Muhasebe
Sivil haklar
iletigim
hizmeti
Bilgi iglem
Egitim
Dig iligkiler
Hukuki
konular
Kutuphane
i g ~sia g l ~ gve~
ig guvenligi
Orgut ve
bolge
hizmetleri
Politik egitim
Yaylnlara
Halkla
iligkiler
Satln alma
Haberlegme
Aragtlrma
Sosyal guvenlik
Sehir igleri

-I-~CARET
VE SANAY~
BOLUMU
ingaat igi
Yiyecek ve
i ~ e c e kigi
Sanayi igi
Slnlflandlrma
igi
Denizcilik igi
Metal igi
Beya yakall
ig~iler
Kamu ig~ileri

YEREL BOLUM
MECL~SLER~

ULUSAL
KONGERE
(Her 2 y~ldabir)

BASKANIAR
KONSEY~
Bagkan, Mali
Sekreter, 51
Ba~kan
Yardlmcls~,Bag
Bagkan
Yardlmclsl

-

YONET~C~LER
Bagkan, Mali
Sekreter
(Merkez buro,
Washington,
D.C.)

ULUSAL VE
ULUSLARARASI
SEND~KAIAR

Ulusal ve
uluslararasl
sendikaya
bag11yerel
sendikalar
AFL-ClO'ya
dogrudan uye
yerel
sendikalar

GENEL
KURUL
Bagkanlar
kurulu ve her
ulusal ve
uluslararasl
sendikanln ve
ilgili
bolumun bir
ust duzey
yoneticisi

DA~M~
ENCUMEN
Sivil haklar
iletigim hizmeti
Ekonomik
ilkeler
Egitim
Etnik
uygulamalar
Yerlegim
D I iligkiler
~
Yasal konular
Orgutleme
Politik egitim
Kamu iligkileri
Aragtlrma
i ~sagllol
~ i ve
ig guvenligi
Sosyal
guvenlik
K~demigleri

1
MERKEZ
YAPlSl

MERKEZ

Federasyon tuzugune gore, bagkan
belirli saylda daimi encumen uyesini
atayacakt~r.Ayrlca AFL-ClO'nun ilgilendigi
konularla ilgili kurulmasl tuzukte ongorulmug
bulunan sivil haklar, politik egitim,
uluslararasr iligkiler, egitim, sosyal guvenlik,
aragtlrma, halkla iligkiler, i g ~ isagllgl ig
guvenligi gibi Gegitli kurullar olugturulur. AFLCIO gelenegine gore, her kurulun bagkanl bir
ulusal sendika bagkanl olmall ve butun
uyeleri de aktif sendikacl o l m a l ~ d ~ r ~ ~ .
Bir diger grup; ingaat, sanayi, denizcilik,
metal, slnlflandlrma, hizmet, yiyecek ve
i ~ e c e k igi, beyaz yakall ig~iler, kamu
ig~ilerinin oldugu ticaret ve sanayi
bolumudur. Her bolum belirli igkolundaki
toplu pazarlrk sorunlar~, yeni orgutsel
faaliyetler, hukuki konular veya belirli bir
igkolunda sendikalarln kargllagtlgl daha
spesifik sorunlar gibi konularla ilgilidir. Ulusal
sendikalar bu bolumlerden bir ya da daha
fazlasrna sahip olabilir.
AFL-ClO'nun
faaliy.etlerinin
~ogu
Washington'da merkezilegmesine ragmen,
federasyon, eyalet ve gehir duzeyindeki
problemlerle ilgili olarak eyalet ve gehir
yapllarl da olugturmaktad~r. Bu eyalet ve
gehir merkezli yapllar, federasyona uye
ulusal sendikalar ve bu ulusal sendikalara
uye yerel sendikalar taraflndan degil,
dogrudan AFL-CIO tarafrndan kurulur. AFLClO'ya uye ulusal sendikalara uye yerel
sendikalar, eyalet ve gehir merkezli organlara
katllabilir. Fakat uye olduklarl ulusal
sendikanln AFL-ClO'ya uye olmasl gerekir.
Lllusal sendika kendi istegiyle federasyon
uyeliginden Gekildiginde veya uyelikten
$~kartlldlglnda,ona bag11 yerel sendikalarln
eyalet ve gehir merkezindeki organ uyelikleri
de ortadan kalkar. AFL-CIO eyalet ve gehir
yapllarlnrn kendisine uye sendikalar
uzerinde h i ~ b i ridare edici gucu bulunmaz.
Bu kuruluglar toplu pazarllkla ugragamaz,

grev Gagrrsl yapamaz, grevi yasaklayamaz,
uye yerel sendikalarln i
yapllarlnl
duzenleyemez. Eyalet ve gehir yapllarlnrn
bagllca ilgi alanlarl politika ve egitim
faaliyetleridiP6.

B. Federasyon Y6netimi
Federasyonun ust yonetim organ1 her iki
yllda bir toplanan kongredir. Buyuklugu ne
olursa olsun her ulusal sendika kongreye
delege gonderir, uye saylsl sendika
tuzugunde belirlenmig uye saylslndan fazla
olan sendikalar buyuklukleriyle orant111olarak
ek delege gonderebilir. Kongrede federasyon
yoneticileri se~ilir, tuzukte degigiklik
yapllmasl teklif edilir ve oylanlr, federasyon i$
ilkeleri tartlgrllp degigtirilebilir ve federasyon
ilkeleriyle ilgili konular oylanlr.
AFL-CIO tuzugune gore; bagkan, mali
igler sekreteri ve bag bagkan yardlmclsl -ki
bunlar bag yoneticilerdir- ve 51 bagkan
yardlmclsl yonetici sayllmaktadlr. Bagkan,
mali sekreter ve bag bagkan yardlmclsr veya
bunlardan herhangi biri federasyonda bag
yonetici olarak 5 yll hizmet ettikten veya
yaglarr 65'e ulagtlktan ya da federasyonda
veya federasyona bag11sendikalarda toplam
20 yrl hizmet verdikten sonra emekli bagkan,
emekli mali sekreter ve emekli bag bagkan
yardrmclsr slfatlna sahip olurlar ve
federasyona danlgman olarak hizmet
ederler57.
Federasyonun yoneticileri 1997 ylllnln
baglndan beri her dort y ~ l l ~donem
k
i~in
kongrede se~ilir.Bag yoneticiler Gogunluk
oylarlyla se~ilir.Bagkan, mali sekreter ve bag
bagkan yardtmclllgl i ~ i nikiden fazla aday
oldugunda ve hi$ biri Gogunluk oylarlnl
almadlglnda, en yuksek oyu alan iki adayln
dlglndakiler elenir ve ikinci tur se~imler
yap III

