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Basın Açıklaması

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 12 Nisan 2011 

tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan kararıyla Dicle 

Elektrik Dağıtım A.Ş‘nin Karavil-Ceylan ortaklığına 

satışını onayladı. Kayıp ve kaçakların azaltılması 

amacıyla özelleştirildiği iddia edilen elektrik dağıtım 

bölgesini satın alacak Ceylan şirketinin ise, kaçak 

elektrik kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Buna göre 21 

elektrik dağıtım bölgesi içinde kayıp ve kaçağın en 

yüksek olduğu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, kaçak elektrik 

kullanımından sabıkalı bir şirkete teslim edilecektir.

ÖYK‘nın, 7 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirilmesine 

ilişkin ihale sonuçlarını onaylayan kararları 12 Nisan 

2011 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlandı. Karara göre; 

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 

illerini kapsayan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ihalede 

228 milyon dolar ile en yüksek bedeli veren Karavil 

Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş 

Ortak Girişim Grubu‘na devredilecektir.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş‘nin devredileceği ortak 

girişim grubunun iki ortağından biri olan Ceylan 

İnşaat ve Ticaret A.Ş ise kaçak elektrik kullanımından 

ceza almış bir şirkettir. Diyarbakır Elektrik Dağıtım 

Müessesesi‘nin, 4 Temmuz 2000 tarihinde Ceylan 

İnşaat ve Ticaret A.Ş‘nin sayacını kaçak elektrik 

tüketildiğini saptayarak mühürlediği ortaya çıkmıştır. 

Kaçak elektrik kullanımına ilişkin tutulan tutanakta, 

“Sayacın vekalet mühürleri bozuk, sayaç açılıp 

numaratörle oynamak suretiyle kaçak elektrik tüketimi 

yapılmıştır” ifadesi yer almaktadır.

Tutulan tutanağa göre şirketin yalnızca 2 gün için 

saptanan kaçak tüketim miktarının 41 bin 478 

kilovat saat olduğu görülmektedir. Bu kaçak kullanım 

nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş‘yi devralacak olan 

Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş, 10 Ağustos 2000 tarihinde 

2 milyar 853 milyon 811 bin liralık kaçak elektrik cezası 

ödemek zorunda kalmıştır. 

Özelleştirme İdaresi‘nin halen İnternet sayfasında 

elektrik enerjisi özelleştirmelerinde 5 temel amaçtan 

biri olarak “Kayıp/kaçak da azaltma sağlanması” yer 

almaktadır. Kayıp ve kaçağın azaltılması ise, kediye ciğer 

emanet edilircesine, kaçak elektrik kullanımından ceza 

almış bir şirketten beklenir bir duruma dönmüştür. 

Özelleştirme ihalelerine katılan şirketlerin her türlü 

ekonomik, teknik koşulları ile kamuya olan borçlarının 

irdelenmesi gerekirken, nedense bu şirketin kaçak 

elektrik kullanıcısı olduğu tespit edilememiş, 

değerlendirme kriterlerinde bu konu yer almamıştır. 

Özelleştirmecilerin savundukları temel amaçlarına 

aykırı bir faaliyet içerisinde bulunması bile şirketin 

ihaleye katılmasına engel teşkil etmemiştir. Ne İhale 

Komisyonu‘nun ne Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun, 

TEDAŞ kayıtlarında yer alan kaçak elektrik kullanım 

cezasından haberleri olmadığını söylemeye hakları 

bulunmamaktadır. Derhal bu ihalenin iptal edilmesi 

gerekmektedir. Özelleştirmeler ile kayıp ve kaçağın 

azaltılacağı iddialarının, kamuoyunu aldatmaya dönük 

süslü sözler kullanılmasından başka bir anlam ifade 

etmediğini bir kez daha göstermiştir. 

Şanlıurfa‘da TEDAŞ çalışanı olarak kaçak elektriğe karşı 

verdiği mücadele nedeniyle 18 Ekim 2002 tarihinde 

hain bir saldırıyla aramızdan alınan Üyemiz Hasan 

Balıkçı‘nın mücadelesinin takipçisiyiz. Özelleştirme 

kayıp ve kaçakla mücadelenin değil amacı, aracı bile 

olamaz. Kayıp ve kaçak sorunu yalnızca teknik ya da 

ekonomik bir sorun olmayıp sosyal boyutuyla birlikte 

ele alınması gereken bir konudur. Siyasal iktidarın 

halkın refahını gözeterek çözüm üretmesi gereken bir 

kamu hizmeti alanında, sorunu insan unsurunu göz 

ardı edip kar hırsıyla çalışacak şirket yapılanmasına 

havale etmesi kabul edilemez. 
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Basın Açıklaması

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) olarak, Kasım 2010 

tarihinden itibaren üniversitelerden son 10 yıla ait mezun 

listelerini talep eden yazımıza; meslek alanımızdaki 

bölümlerde öğretim yapan 68 üniversitenin 57‘sinden yanıt 

verilmiştir. Bu mezun listeleri üzerinden yapılan inceleme 

sonucunda 34 kişinin sahte diploma ile kayıt yaptırdığı tespit 

edilmiştir. Ancak 11 üniversiteden, defalarca yazı yazılmasına 

ve üye listeleri de gönderilmesine rağmen bugüne kadar 

yanıt alınamamıştır.

Sahte diploma ve denklik belgeleri ile kayıt yaptıran kişiler 

hakkında; “resmi evrakta sahtecilik” suçundan ayrı ayrı suç 

duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişilerin, EMO‘daki kayıtları 

iptal edilmiş ve mühendislik unvanını kullanarak sundukları 

hizmetlerin geçersiz olduğu ilgili idarelere bildirilerek, 

durumları takip edilmeye başlanmıştır.

Sahte Diplomalara Denklik Belgesi

Yapılan incelemede, sahte oldukları tespit edilen bazı 

diplomalara Yüksek Öğretim Kurulu (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 transkriptlere 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 getirmesi nedeniyle, ilgili 

bütün kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyetle üzerine 

gidilerek önlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda kamu yararının gözetilmesi, mühendis 

meslektaşlarımızın yetki ve haklarının 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 merkezi 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 aldıkları görülmüştür. 

Sahte belgelerle kayıt yaptıranlardan 9‘unun Yakındoğu 

Üniversitesi, 7‘sinin Doğu Akdeniz Üniversitesi, 5‘inin Anadolu 

Üniversitesi, 3‘ünün Karadeniz Teknik Üniversitesi, 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 belirlenmiştir. 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, Giresun, 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 hizmeti 

sundukları; bazılarının da elektrik ve asansör projeleri yaptıkları 

tespit edilmiştir. Bu konuda belediyelere ve valiliklere 

bildirimler yapılmıştır. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak konunun takipçisi 

olacağımızı bildirirken; duyarlı davranarak mezun listelerini 

bizimle paylaşan üniversitelere de teşekkür ediyoruz. Bugüne 

kadar bizimle bu bilgileri paylaşmayan, yazılarımıza 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.
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