TürkMMMB'NİN RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ve ÇALIŞMALARI
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), yolsuzluk ve rüşvetle savaşım için kendi
üzerine düşen görevi yapmak istiyor. Hatta bununla da yetinmeyerek, üzerine düşen görevin
saptanması unsurlarının ve sürecin belirlenmesi konusunda örnek ve öncü olmaya aday nitelikte
çalışmalar yapıyor. Rüşvet hakkında Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) Davranış
Beyannamesi'ni, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği, Türkiye'ye taşıyarak rüşvet ve
yolsuzluklarla ilgili bundan sonra daha sert tavır almaya hazırlanan TürkMMMB, bakanlıklarda ve
ihalelerde çok etkin olmayı planlıyor.
Merkezi Lozan'da bulunan FIDIC bünyesinde; Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, İsveç gibi
ülkeler bulunuyor. FIDIC, bugün dünya teknik müşavirlik kurallarını belirleyen ve Dünya Bankası,
Kalkınma Bankaları gibi uluslar arası finans kuruluşlarını yönlendiren tek ve en önemli uluslar arası
mühendislik örgütü. FIDIC'in yayınladığı Rüşvet Hakkında Davranış Beyannamesi'nde rüşvetin
nerelerde olduğu hem tarif ediliyor hem de önlemlerini belirtiyor.
Dürüst ve namuslu yaşamak... Türk Müşavir, Mühendis ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Aydın
Özkaya yolsuzluk ve rüşvete karşı düşüncelerini ve Birliğin çalışmalarını şöyle anlatıyor: "Yolsuzluk ve
rüşvet ülkemizdeki tüm yaygınlığına karşın, kişiler, kurumların büyük çoğunluğu hala yolsuzlukla
yaşamak eğiliminde değil, dürüst ve namuslu yaşamak eğilimindedirler. Ancak kirlenme daha geniş
kesimlere yayıldıkça, temizlenme için gerekli hareketin, toplumun çoğunluğu tarafından desteklenir ve
yürütülür olması gittikçe güç, hatta olanaksız hale gelecektir. Sonuçta yolsuzlukların ve rüşvetin bir
ortam sorunu olduğu, yani iş çalışma ortamının bozulmasının sonucunda rüşvet ve yolsuzlukların
yaygınlaştığını saptayarak konuya yaklaşmak zorunludur. Gelinen noktadaki ortama bakıldığında
bilgiyi, nesnelliği, hukuku, adaleti kurallı ve birbirine saygılı toplumsal bir yaşamı, hangi ideolojinin ve
politikaların yok ettiğinin yerine bireyci, kayırmacı, dar çevreci çıkar anlayışını kimlerin ve hangi
politikaların bizlere armağan ettiğini bilmekteyiz."
"Yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilmesi için, bozuk dengelerin, işlemeyen zayıflamış kurumların
restorasyonu veya yeniden inşası gereklidir. Yolsuzlukların önlenmesi kişilerin bireysel ahlakına,
vicdanına bırakılmış veya bırakılacak bir konu değildir. Bu nedenle Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği, üyesi olan Bağımsız Teknik Müşavirler'in, ülkemizin yolsuzluklarla ve rüşvetle
savaşımında, kendisine güvenilebilir öncü bir kesim olduğunu topluma anlatmak ve bu konuda son
zamanlarda çok yaygınlaşan etik beyanlarının ve iyi niyet mesajlarının çok ötesine geçerek, 'Yolsuzluk
ve Rüşveti Önleme Yönetim Programı' çerçevesinde, politikalarını, yaklaşımlarını, belirlediği yöntem
ve ilkeleri, açık, belirgin ve somut olarak kullanıma ve kamuoyuna sunarak, kararlılığını ve içtenliğini
ortaya koymaktadır."
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Başkanı Haluk Doğançay yolsuzluk ve rüşvetin özellikle
gelişmekte olan ülkelerin önemli hastalıklarından biri olduğunu belirtiyor. Haluk Doğançay sözlerine
şöyle devam ediyor: "Ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve devletin ekonomik hayattaki etkinliği ile yolsuzluk
ve rüşvet oranı arasında ciddi bir bağlantı vardır. Yolsuzluk ve rüşvet bireysel olmaktan çok bir sistem

hatası ve sorunudur. İletişim ve işbirliğinin geliştirdiği ve dünya ekonomisinin globalleştiği günümüzde
yolsuzluk ve rüşvetten sadece gelişmiş ülkeler de yakınılmaktadır. Çünkü, yolsuzluk ve rüşvet
kavramlarıda çıkar sağlamak iki yönlü bir faaliyettir. Bu nedenle rüşvet ve yolsuzluk sadece hastalığın
geliştiği ülkeyi değil globalleşme sonucu diğer ülkeleri de etkileme gücüne sahiptir. Geçtiğimiz
günlerde bir Dünya Bankası heyetiyle görüşen TürkMMMB Yönetim Kurulu, Türkiye'de yolsuzluk ve
rüşvete karşı açılan savaşta Türk bağımsız müşavir mühendisliğinin önemi ve kamu ihalelerindeki
yasal eksiklik ve hatalar üzerinde durmuştur."
Tüm ulusların ortak sorunu olan rüşvetin, ülkenin geleceği ve yeni kuşaklar düşünüldüğünde mutlaka
yok edilmesi gereken bir sorun olduğu ifade eden Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği ülkemiz
insanını; iş adamıyla, sanayicisiyle, politikacısıyla, memuruyla kısacası topyekün bir şekilde rüşvete
karşı savaşa davet ediyor.
"RÜŞVETİN GÜCÜ ÇALIŞMALARIMIZA ENGEL OLDU"
Haluk DOĞANÇAY- Nokta Dergisi-19.11.2000
TürkMMMB Başkanı Haluk Doğançay, FIDIC Rüşvet Beyannamesini ve gelişmeleri şöyle anlattı;
"TürkMMMB, 1990 yılından bu yana rüşvet ve yolsuzluğun önemli bir kaynağı olan 2886 sayılı Devlet
İhale Yasası'ndaki hataların düzeltilmesi, bağımsız teknik müşavirlik sisteminin tüm gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi Türkiye'de de yasal bir çerçeveye oturtulması ve mesleki sorumluluk sigortasının bu
sisteme entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yolsuzluk ve rüşvetin örgütlü gücü bu
çalışmaların bugüne dek başarıya ulaşmasını, engellemiştir. Kamu vicdanını kısmen rahatlatmayı
hedefleyen, ancak tümüyle engellemeyi öngörmeyen Yeni Devlet İhale Yasası Taslağı önümüzdeki
günlerde TBMM'de görüşülecektir. Yeni rüşvet ve yolsuzluklara davetiye çıkaran Yapı Denetim Yasası
ve ilgili yönetmelikleri, Kanun Hükmünde Kararname şeklinde geçtiğimiz aylarda yürürlüğe konmuştur.
Bu yasalar ile ilgili TürkMMMB'nin görüşleri ve eleştirileri Birlik Sekreteryası ve web sitesinden elde
edilebilir."

