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Sendikalara duyulan güvenin dibe vurmasının nedenlerinden biri, bazı sendikacılara ilişkin
soruşturmalar, davalar veya basında yer alan haberlerdir.
Sendikacı dürüst, ahlaklı, namuslu, şerefli olursa sendikacılık hareketi itibar kazanır.
HALİL FAKİ ERDAL’A İLİŞKİN DAVA HANGİ AŞAMADA?
Sayın Ali Tezel’in 21 Mayıs 2015 tarihli Millet Gazetesi’nde yayımlanan “Türk Metal Sendikası’nda Neler
Oluyor?” başlıklı yazısında sorulan sorulardan biri de şuydu:
“Türk Metal Sendikası şube başkanlarından Halil Faki Erdal, sendikanın çeklerini sekretere imzalatarak
kendi özel harcamalarını da bu çeklere dahil etmiş midir?”
Halil Faki Erdal’a ilişkin yargılamadan haberdardım.
Sonuçlandığını zannediyordum. Araştırdım; sonuçlanmamış.
Bu soruyu okuyunca eski bazı bilgiler aklıma geldi.
Pendik Cumhuriyet Savcılığı’nın 27.8.2010 tarihli yazısında şu ifadeler yer alıyordu:
“5 adet çeke ilişkin olarak, bu çekler müşteki sendikayı temsil eden Halil Faki Erdal tarafından keşide
edilmesine rağmen asılsız olarak Neşe Tat hakkında isnatta bulunduğu, üstelik bu çeklerden 6132293 seri
numaralı çekin Halil Faki Erdal tarafından kendi şahsi harcaması için bir başkasına verildiği ve bu şekilde
Halil Faki Erdal’ın bu 5 çeke ilişkin olarak Neşe Tat aleyhine iftira suçunu, sendika aleyhine hizmet
nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin anlaşıldığı görülmekle (...)”
Bu dava, Dosya No. 2010/808 ile Pendik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte. İlk duruşma
10.2.2011 günü yapıldı. Dört yılı aşkın süredir devam ediyor.
Halil Faki Erdal bu dava konusunda bir açıklama yapsa da, sendikaların itibarını sarsan iddialar açıklık
kazansa.
MUSTAFA KUMLU’NUN YAPTIRDIĞI CAMİ
Geçen gün Kayseri’den bir işçi aradı. Tes‐İş Sendikası üyesiymiş. Bazı bilgiler verdi. Ardından da
elektronik postayla iki minareli, şadırvanlı güzel bir cami resmi gönderdi. Caminin adı, Hacı Sevim Kumlu
Camii imiş. Caminin yanında bir de Kuran kursu binası var. Resimden okuyamadım; ama belirtildiğine göre,
kapının üzerindeki beyaz levhada Mustafa Kaan Kumlu Kuran Kursu yazıyormuş.
Cami ve Kuran kursu, Türk‐İş ve Tes‐İş’in eski genel başkanı Mustafa Kumlu tarafından yaptırılmış.
Eskiden padişahlar, sadrazamlar cami yaptırırdı.
Çağımızda bazı büyük işadamlarının cami yaptırdığını biliyoruz.
Ancak bir sendikacının cami yaptırdığına ilk kez tanık oluyoruz.
Bir cami ve Kuran kursu binası yaptırmak az iş mi!
Beni Kayseri’den arayan Tes‐İş üyesinin iddiasına göre, cami ve Kuran kursu 3 milyon liraya mal olmuş.
İnşaatı da Tes‐İş Sendikası için Adapazarı’nda Tes‐İş Adapazarı Anadolu Lisesi’ni inşa eden Gök‐Kor İnşaat
Şirketi yapmış.
Bir sendikacının bu kadar hayırsever olması gözlerimi yaşarttı.
Ancak Mustafa Kumlu ve ailesinin üzerindeki mal varlığına ilişkin belgelere baktığımda daha da
şaşırdım.
Tes‐İş’in Trabzon Şube Başkanı Cengiz Han Gündoğdu’nun 20.10.2011 tarihinde Sincan Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığı’na sunduğu dilekçesindeki bazı bilgiler aklıma geldi. Dilekçeyi buldum.
Cengiz Han Gündoğdu’nun dilekçesinin 10. ve 11. sayfalarında yer alan iddialara göre, Mustafa
Kumlu’nun bu tarihten önceki dört yıl içinde aldığı gayrimenkullerin toplam değeri en az 6.250.000 imiş.
Halbuki Mustafa Kumlu, eşi Sevim Kumlu, oğlu Bülent Kumlu ve kızı Sibel Kumlu’nun dört yıllık gelir tutarı
1,6 milyon liraymış.
Bir de cami ve Kuran kursu inşaatı var.
Ben bu hesabın içinden çıkamadım. Bir de siz deneyin.

