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E lektrik Mühendisleri Odası (EMO), sahte diplomalarla 
mühendislik faaliyeti yürüten 34 kişiyi tespit ederek, 
haklarında suç duyurusunda bulundu. EMO 42. 

Dönem Yönetim Kurulu, konuya ilişkin bir basın açıklaması 
yaparak, sahte mühendisler konusunda Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
yurttaşları uyardı. 

EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 19 Nisan 2011 
tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2010 tarihinden 
itibaren üniversitelerden son 10 yıla ait mezun listelerinin talep 
edildiği, bu talebe EMO’nun mesleki alanlarındaki bölümlerde 
öğretim yapan 68 üniversitenin 57’sinden yanıt verildiği kay-
dedildi. Bu mezun listeleri üzerinden yapılan inceleme sonu-
cunda 34 kişinin sahte diploma ile kayıt yaptırdığının tespit 
edildiğini kaydeden EMO Yönetim Kurulu, 11 üniversiteden ise 
defalarca yazı yazılmasına ve üye listeleri de gönderilmesine 
rağmen bugüne kadar yanıt alınamadığına dikkat çekti. 

Sahte diploma ve denklik belgeleri ile kayıt yaptıran kişiler 
hakkında; “resmi evrakta sahtecilik” suçundan ayrı ayrı 
suç duyurusunda bulunulduğu açıklanırken, “Bu kişilerin, 
EMO’daki kayıtları iptal edilmiş ve mühendislik unvanını 
kullanarak sundukları hizmetlerin geçersiz olduğu ilgili 
idarelere bildirilerek, durumları takip edilmeye başlanmıştır” 
bilgisi verildi. 

Sahte Diplomalara Denklik Belgesi

Açıklamada, sahte diplomalara denklik belgesi verildiği tespiti 
de şöyle ortaya konuldu:

“Yapılan incelemede, sahte oldukları tespit edilen bazı dip-
lomalara YÖK Başkanlığı’nca denklik belgesi düzenlendiği 
görülmüştür. Bu da YÖK’ün denklik belgesi düzenlerken 
yeterli bir inceleme yapmadığını göstermektedir. YÖK’ün 
hâlihazırda denklik incelemesi sırasında sadece trans-
kriptlere bakarak denklik vermesi, ders içeriklerini göz ardı 
etmesi ve mühendislik eğitimine denk bir eğitim almamış 
kişilere mühendis unvanı vermesi zaten bir problemken, 
diplomaların gerçekliği konusunda araştırma yapmaması 
diğer bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.”

Mühendislik yetkisi ve hak gaspı anlamına gelen sahte 
diploma ile faaliyet yürütülmesinin, kamuya çok ciddi ve 
telafisi mümkün olmayan sorunlar getirdiği uyarısını yapan 
EMO; ilgili bütün kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyetle 
üzerine giderek sahte diplomalarla mühendislik yapılmasının 
önlenmesi gerektiğini kaydetti.

EMO’nun konuya ilişkin önerileri de açıklamada şöyle yer 
buldu:

34 Kişinin Sahte Diplomalarla Mühendislik Faaliyeti Yürüttüğü Tespit Edildi...

EMO’DAN SAHTE 
MÜHENDİS UYARISI

“Bu kapsamda kamu yararının 
gözetilmesi, mühendis mes-
lektaşlarımızın yetki ve hakla-
rının korunabilmesi için; bütün 
mühendislerin odalara kayıtlarının 
yaptırılmasına, üniversitelerin mezun 
listelerini her yıl düzenli olarak odalara 
iletmesine, YÖK’ün denklik belgelerini 
ciddiyetle ele almasına, yurttaşların bu 
konularda dikkatli olmalarına gereksinim 
vardır. Ayrıca YÖK’ün mühendislik mezunları için mer-
kezi bir veri tabanı kurması ve bu veri tabanına odaların 
erişebilmesi de bu sorunları azaltacaktır.”

EMO’ya sahte belgelerle kayıt yaptırdıkları tespit edilen 
kişilerin büyük bölümünün Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin 
diplomalarını taklit ederek, denklik aldıklarının görüldüğü 
belirtilen açıklamada, EMO’nun sahte diplomalara ilişkin 
tespitleri şöyle aktarıldı:

“Sahte belgelerle kayıt yaptıranlardan 9’unun Yakındoğu 
Üniversitesi, 7’sinin Doğu Akdeniz Üniversitesi, 5’inin 
Anadolu Üniversitesi, 3’ünün Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi, 2’sinin Yıldız Teknik Üniversitesi ve her birinden 1’er 
kişi olmak üzere Bilkent, Gazi, Kocaeli, Mersin, Niğde, 
Sakarya, Selçuk ve Zonguldak Karaelmas üniversitelerinin 
diplomalarını taklit ederek, EMO’ya başvurdukları belir-
lenmiştir. Bu kişilerin kayıtlı oldukları illere bakıldığında 
da; Ankara’dan 9, Antalya’dan 4, İzmir ve Van’dan 3’er, 
İstanbul, Muğla ve Şanlıurfa’dan 2’şer, Diyarbakır, Gire-
sun, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, 
Malatya ve Mersin’den de 1’er kişinin sahte mühendis 
diplomasıyla faaliyet yürüttükleri anlaşılmıştır.
Hukuki ve idari işlemler başlatılmış olmasına rağmen, bu 
durumun ortaya çıkmasına kadar söz konusu şahısların 
mühendislik eğitimi almadıkları halde mühendislik hizme-
ti sundukları; bazılarının da elektrik ve asansör projeleri 
yaptıkları tespit edilmiştir. Bu konuda belediyelere ve 
valiliklere bildirimler yapılmıştır.”

EMO olarak konunun takipçisi olunduğu belirtilen açıkla-
mada, mezun listelerini EMO ile paylaşan üniversitelere du-
yarlılıklarından ötürü teşekkür edildi. Açıklamada EMO’nun 
üniversitelere yönelik şu çağrısına da yer verildi:

“Bugüne kadar bizimle bu bilgileri paylaşmayan, yazıları-
mıza yanıt vermeyen Boğaziçi, Cumhuriyet, Erciyes, Gazi, 
Gaziantep, İnönü, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mustafa 
Kemal, Koç, Yeditepe ve Girne Amerikan üniversitelerine 
de gereken işbirliğini göstermeleri için açık çağrıda 
bulunuyoruz.” <




