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1990’lı yılların başlarında Demiryol-İş Sendikası’nın o zamanki genel başkanı Mehmet 

Acıdereli’ye bir gün bir işyerinden bir takım elbiselik kumaş geldiği ve Acıdereli’nin bu hediyeyi iade 
ettiğini dinlemiştim. M.Acıdereli hem Demiryol-İş’in kaynaklarını dürüst ve temiz bir biçimde 
kullanmasıyla, hem de bu tür hediyeleri reddetmesiyle sendikacılık tarihimizde saygın bir yere 
sahiptir. M.Acıdereli hediye de almadı, hediye çeki de. 

Ancak birileri bu günlerde yine hediye çeki telaşındadır. 
“Hediye çeki ne ola ki?” diyeceksiniz. 
Şöyle, efendim. örneğin, Marks & Spencer Marka Mağazacılık A.Ş.’ne gidiyorsunuz. Sendika 

genel başkanlığı olarak çeşitli büyüklüklerde hediye çeki satın alıyorsunuz. Bu hediye çeklerini ya 
bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki kişilere veriyorsunuz, ya da vermiş gibi yapıp kendiniz 
kullanıyorsunuz. 

“Olur mu böyle şey, bir kamu görevlisi böyle bir hediye çekini kabul ederse, rüşvet almış olur” 
dediğinizi duyar gibi oluyorum. 

Haksızsınız. 
Oluyor. İşin kötü tarafı, “rüşvetin belgesi olmaz” lafı burada geçerli değil. Rüşvetin belgesi var. 
Lafı uzatmadan sadede geleyim. 
Yol-İş Sendikası Genel Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda Marks&Spencer Marka Mağazacılık 

A.Ş.’nden külliyetli miktarda hediye çeki aldı.  
Bu çeklerin bir bölümünü bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine ve onların yakınlarına 

“hediye etti.” 
Ben isimleri bilmiyorum, ancak bana anlatıldığına göre, bir Yol-İş yöneticisi 2008 yılı başında bir 

bakanın oğluna 4 bin liralık, aynı bakanın danışmanına 1500 liralık, özel kalemine 2000 liralık, 
avukatına 1000 liralık ve şoförüne de 750 liralık hediye çekleri vermiş. Yol-İş’in bir görevlisi de bir 
başka bakanın danışmanına 1000 liralık ve özel kalemine 1000 liralık hediye çeki sunmuş. Bu kişi bazı 
kamu görevlilerine de 1000 lira, 1500 lira ve 2000 liralık hediye çekleri dağıtmış 

Yol-İş’e kesilen faturalar var; ancak hediye çeklerinin nasıl dağıtıldığına ilişkin belge yok. 
Ancaaaaak, faturaların üzerinde hediye çeklerinin seri no.ları var. 
İlgilenen ve ilişkileri olan kişiler veya rüşvet olaylarını incelemekle yetkili ve görevli kamu 

kurumları, bu hediye çeki seri numaralarından, bu hediye çeklerinin kimler tarafından kullanıldığını 
tespit edebilirler. Çok şükür bana bugüne kadar hediye çeki vermeye cesaret eden olmadı ama, 
bildiğim kadarıyla, Marks&Spencer muhasebesinde bu hediye çeklerinin arkalarını imzalayan ve isim 
ve soyadları ile adreslerini yazan kişiler hakkında bilgi mutlaka vardır.  

2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre sendikalar birilerine hediye veremez; hele rüşvet hiç 
veremez. Sendika yöneticilerinin sendika parasıyla aldıkları hediye çeklerini dağıtması veya kendileri 
için kullanması, kanundışıdır. 

Yol-İş Sendikası 26.12.2006 tarihinde 763851 sayılı faturayla Marks & Spencer’dan 38.983 liralık 
hediye çeki; aynı gün 763852 sayılı faturayla da 6779 liralık hediye çeki aldı ve dağıttı. Yol-İş, 
24.12.2007 gün ve 075554 sayılı faturayla 16.949 liralık hediye çeki aldı. 24.12.2009 gün ve 075551 
sayılı faturayla da 42.372 liralık hediye çeki satın aldı. Yol-İş’in yalnızca Marks & Spencer’dan 
yalnızca bu faturalarla üç yılda satın alıp kullandığı veya kullandırttığı hediye çeklerinin toplam 
miktarı 105 bin lira civarındadır. Ayrıca 2005 yılı Ocak ayında 9.350 TL’lik (4.1.2005 gün ve 73432 
no.lu fatura), Aralık ayında 2 fatura karşılığında 17.500 liralık (28.12.2005, yevmiye no.1658) hediye 
çeki alındı.  

Bu yıl aldınız mı hediye çeklerini? 
 
 


