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EMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan düzenlenen Elektrik, Elektro-
nik ve Bilgisayar (EEB) Mühendislikleri E¤itimi Sempozyumu
(EE-06) 16-18 Kas›m 2006 tarihlerinde ‹.T.Ü. Süleyman Demi-
rel Kongre Merkezinde gerçeklefltirilmifltir. Ülkemiz temel so-
runlar›n› saptayarak çözüm önerileri oluflturmak ve bu konu-
da kamuoyunu bilgilendirmek bilinç ve iradesiyle hareket
eden TMMOB ve Elektrik Mühendisleri Odas›, bu sempozyum
özelinde EEB Mühendislikleri e¤itiminde "ne durumday›z?",
"Nereye gidiyoruz?" ve "Ne yapmal›y›z?" sorular›n› yan›tlan-
mas›n› hedeflemifltir. 

Mühendislik, bilim ve matematiksel prensipleri tecrübe, karar
ve ortak fikirleri kullanarak topluma ve çevreye yararl› ürünler
veya hizmetleri ortaya koyma sanat›d›r. Bugün yaklafl›k 100
civar›nda bölümde yürütülen Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar
(EEB) mühendisli¤i lisans programlar›nda, toplam mühendislik
ö¤rencilerinin %20'lik bir kesimi e¤itimini sürdürmektedirler. 

Aile, yak›n çevre, okul, iflyeri vb insan iliflkilerinin oldu¤u her
alan tüm olumlu ve olumsuzluklar›yla ö¤renme ve ö¤retme
alan›d›r. E¤itim ise, bu uzun ö¤renme sürecinin bir evresini,
öngörülen bir amaca uygun olarak, sistematik yap›ya kavufl-
turma iflidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, e¤itimin her evresi bir bü-
tünlük içinde; araflt›r›c›, sorgulay›c›, ülke sorunlar›na duyarl›
sosyal bireylerin geliflmesine katk› koyacak nitelikte olmal›d›r.
Yüksek ö¤retim öncesi ezbere dayal› aktarmac› ö¤retim tarz›,
sosyal ve yarat›c› nitelikleri köreltilmifl ve sadece s›navlara kilit-
lenmifl bir profil ortaya ç›karmaktad›r. Bu da ö¤rencilerin mü-
hendislik e¤itimi ve sonras›ndaki yaflamlar›na son derece
olumsuz olarak etkilemektedir.

Sa¤l›kl› saptamalar yapabilmek ve çözüm üretebilmek için,
e¤itim sorunlar›n›n toplumun ekonomik, kültürel, sosyal, siya-
si etkenleriyle birlikte ele almak gerekir. Endüstri toplumun-
dan bilgi toplumuna geçerken, teknolojik geliflme ve h›zl› de-
¤iflimden genelde ülkemiz e¤itim sistemi, özelde yüksekö¤re-
nim ve mühendislik ö¤renimi de olumsuz etkilenmektedir. Si-
yasi karar vericilerin, mühendislik e¤itimini, yukar›da tan›mla-
nan bireylerin yetifltirme arac› yerine çarp›k üretim süreçlerinin
s›radan bir parças›n› üreten programlar olarak alg›lamalar›
e¤itimi h›zla piyasalaflt›rmakta, ticari iliflkileri yo¤unlaflt›r›lmak-
ta ve üniversitelerin bilimsel, idari ve ekonomik özerkli¤ini göz
ard› edebilmektedirler. 

Mühendislik bölümleri, bir yandan endüstrinin ihtiyac›n› öl-
çen, hesaplayan, tasarlayan, üreten, iflleten mühendisleri ye-
tifltirmek, bir yandan da ulusal ve uluslararas› ölçekte araflt›r-
ma-gelifltirme çal›flmalar›n› yürütmekle yükümlüdürler. Mü-
hendislik bölümleri, ö¤rencisinden ö¤retim elemanlar›na, e¤i-
tim olanaklar› ve altyap›s›ndan, program›na kadar, misyonuy-
la uyumlu olarak flekillendirilmelidir. 

EEB mühendislik bölümlerimiz çok üst yüzdelik dilimlerinden
ö¤renci almaktad›rlar. Bu nedenle, EEB mühendislerinin okul
sonras› baflar›lar›n› tamamen üniversite e¤itimine ba¤lamak
objektif olmaz. Üniversite öncesi e¤itimin bilgiyi ön plana ç›-
karacak flekilde yeniden yap›land›r›lmas› ve iyi bir e¤itim prog-
ram›yla çok daha baflar›l› EEB mühendisleri yetifltirilebilecektir.
Ça¤dafl üniversite e¤itiminde, e¤itimin kalitesini do¤rudan et-
kileyecek en önemli unsurun görev yapmakta olan ö¤retim

elemanlar›n›n say›s› ve niteli¤i oldu¤u aç›kt›r. Mühendislik e¤i-
timinde, sadece Science Citation Endex&#8217;e girecek ma-
kale yazan ö¤retim üyelerinin varl›¤› yeterli de¤ildir. Teknolo-
jiyi ve geliflmeleri yak›ndan izleyebilen; Ar-Ge çal›flmalar›yla ye-
ni teknoloji üretebilen, kendi alanlar›yla ilgili ulusal ve ulusla-
raras› sorunlara çözüm getirebilecek ölçüde uygulamaya yat-
k›n ve sürekli kendilerini yenileyerek de¤iflen e¤itim sistem ve
teknolojilerine rahatça adapte olabilen ö¤retim elemanlar›na
ihtiyaç vard›r. Bu da öncelikle bölümlerde yeteri say›da ö¤re-
tim üyesinin bulunmas›n› ba¤l›d›r. 
Ço¤u mühendislik bölümlerimizde ö¤retim üyesi bafl›na dü-
flen ö¤renci say›s›, olmas› gereken 20-25 de¤erinin çok üze-
rindedir. Bir di¤er önemli husus ise, araflt›rma görevlili¤i afla-
mas›ndan itibaren ö¤retim üyeli¤ini özendirici önlemler al›n-
mal› ve baflar›l› ö¤rencilerin tercihlerini bu do¤rultuda yapma-
lar› yolundaki çabalar›n eksikli¤idir. Ö¤retim üyesi yetifltirme
ifli tamamen yurtd›fl› üniversitelere b›rak›lmamal›, ulusal ö¤re-
tim üyesi yetifltirme programlar› desteklenmelidir. 

Di¤er bir önemli nokta, mühendislik bölümlerinin derslik, la-
boratuar, kütüphane, bilgisayar, yaz›l›m vb altyap›s›n›n yeter-
lili¤idir. Ö¤renci bafl›na kapal› alan miktarlar› ve bu miktar›n
kapal› alan türlerine göre da¤›l›mlar› uluslar aras› ölçülere ge-
tirilmelidir. Ö¤retim elemanl› odakl› e¤itimden ö¤renci odakl›
e¤itime geçifl sürecinde, ö¤rencilere baflta laboratuarlar ve kü-
tüphane olmak üzere genifl ve nitelikli kullan›m alanlar›n›n ya-
rat›lmas› gereklidir. E¤itimle do¤rudan iliflkili olan di¤er bir
önemli husus, ö¤rencilerin ulafl›m, bar›nma, yemek, spor, di-
¤er sosyal faaliyetlerle ilgili olanaklar›n›n yeterlili¤idir. Yetersiz
ö¤retim eleman› ve donan›ma ra¤men baz› siyasi ve f›rsatç›
anlay›fllar›n ürünü olarak yeni mühendislik bölümleri aç›lmas›-
n›n yerine mevcut olanaklar›n yeterli düzeye ç›kart›lmas› için
çaba sarf edilmelidir.

Eleman ve altyap›s› yeterli bölümlerin öncelikli hedefi e¤itim
programlar›n›n, amaca uygun biçimde flekillendirilmesidir. Bu-
gün ço¤u programlar›m›z›n haftal›k ders saatleri 50 y›l önce-
sine k›yasla yar› yar›ya azalm›fl durumdad›r. Bu azalma hâlâ
daha üniversitelerde tart›fl›lmas›na ra¤men, mühendislikte bil-
gi ömrünün k›sal›¤› ve dolay›s›yla üniversitelerde edinilen ço-
¤u teknik bilginin belirli bir süre sonra geçerlili¤ini yitirece¤i
gerçe¤i herkesçe benimsenmektedir. Bu nedenle ço¤u ö¤re-
tim program›nda e¤itimin formasyon boyutu ön plana ç›kar›-
larak, temel fen ve mühendislik bilgileri, laboratuarlar, proje-
ler vb noktalara odaklan›lmakta, kalan içerik bilgilerin e¤itici
olmaks›z›n ö¤renilmelerinin yöntemleri verilmeye çal›fl›lmakta-
d›r. Bu yeni kat›l›mc›, ö¤renci odakl› ö¤retime uyarlanma aç›-
s›ndan, her y›l yenilenen ö¤renciler ciddi bir sorun teflkil etme-
mektedir. Burada sorun, ö¤retim elemanlar› ve altyap›da orta-
ya ç›kmaktad›r. Ö¤retim elemanlar›n›n kendilerini bu yeni e¤i-
tim format›na uydurabilmeleri için gerekli altyap›n›n muhak-
kak haz›rlanmas› gereklidir. 

Ö¤renciler, ö¤retim elemanlar›, altyap›, olanaklar ve program
hakk›nda bu k›sa de¤erlendirmeler sonras›nda cevaplanmas›
gereken "Bir EEB mühendislik bölümü kurulabilmesi ve bir
mühendislik diplomas› verilebilmesi için gerekli minimum ko-
flullar nedir" ve "farkl› mühendislik programlar› aras›ndaki
denklik nas›l sa¤lan›r?" sorular›d›r. Bu sorulara objektif cevap
verilebilmesi ve daha genifl anlamda e¤itim programlar›n›n
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yetkinlik de¤erlendirilmesi (akreditasyonu) için çeflitli kurulufl-
lar oluflmufl ve son 10 y›ld›r üniversitelerimiz ulusal ve ulusla-
raras› de¤erlendirme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. 

Oluflan yeni ekonomik dengeler sonras›, ucuz iflgücüne daya-
l› rekabet gücü oluflturma ve dünya pazar›nda pay alma ola-
na¤›m›z›n olmad›¤› günümüzde, lisansüstü e¤itim ayr› bir
önem kazanm›flt›r. Tüm baflar›l› ö¤rencilerin sürekli olarak
Amerika ve Avrupa'da lisansüstü çal›flmalar›na yönlendirilme-
leri yerine, önemli bir kesiminin ülkemizde, endüstri sorunla-
r›yla ilgili çal›flmalara teflvik etmek, hem dünya pazarlar›nda
rekabet gücümüzü artt›rmak hem de üniversite-endüstri iflbir-
li¤ini güçlendirmek aç›s›ndan bir zorunluluktur. Bu tip bir tefl-
vik, ö¤retim üyelerinin kendi alanlar›yla ilgili ulusal sorunlarla
u¤raflmalar›n› ve uygulamayla içiçiçe olmalar› aç›s›ndan da
önemlidir. 

Di¤er yandan üniversite e¤itimi sonras› meslek içi e¤itime du-
yulan ihtiyaç artmaktad›r. Özellikle bizim gibi de¤iflimin çok
h›zl› oldu¤u teknik alanlarda bilgi yenilenmesini sa¤lamak
üzere, her mühendisin zaman›n›n en az yüzde 15'ini bilgisini
tazelemeye ay›rmak durumundad›r. Bu anlamda meslek ör-
gütümüze ciddi görevler düflmektedir. Hem üyelerinin kendi-
lerini yenilemeleri için gerekli ortamlar› oluflturmak, hem de
bu yönde çaba gösteren kiflileri belgelendirerek topluma da-
ha yararl› hizmetin verilmesini sa¤lamak durumundad›r.

Yukar›da alt›n› çizdi¤imiz konularla ilgili olarak gerçeklefltirdi-
¤imiz bu üçüncü e¤itim sempozyumunda; 

- ülkemizde ve di¤er ülkelerde yürütülen mühendislik e¤itimi-
nin bugünkü durumu,
- yabanc› dil, yabanc› dilde e¤itim ve etik sorunu,
- mühendislik e¤itiminin gelece¤i, yeni e¤itim ortam ve tekno-
lojileri ve AB uyum sürecinde EEB mühendisli¤i programlar›n›n
organizasyonu, 
- e¤itimde akreditasyon, 
- uzmanlaflmada öncelikli alanlar›n programlanmas›,
- üniversite-endüstri iflbirli¤i ba¤lam›nda yurtd›fl› lisansüstü
e¤itim ve beyin göçü sorunu, 
- meslek içi e¤itim belgelendirme ve mesleki yeterlilik konusu,
- bilgisayar mühendisli¤i programlar›ndaki belirsizlikler, 
- ö¤retim üyelerinin akademik yükseltme kriterleriyle 
ilgili olarak 9 tanesi davetli 40 çal›flma sunulmufltur. Ayr›ca
mühendislikte akreditasyon konusunda bir panel ve meslek içi
e¤itim belgilendirme ve mesleki yeterlilik konusunda bir de
forum düzenlenmifltir. Yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u oturum,
panel ve forumlarda afla¤›da belirtilen genel görüfller olufl-
mufltur:

1. E¤itim bir bütün olarak yap›land›r›lmal› ve araflt›r›c›, sorgu-
lay›c›, ülke sorunlar›na duyarl› sosyal bireylerin geliflmesine
katk› koyacak nitelikte olmal›d›r. 

2. EEBM bölümleri gerekli ö¤retim eleman› olmadan ve altya-
p› sa¤lanmadan aç›lmamal›d›r. Laboratuarlara önem verilme-
li, mevcutlar iyilefltirilmelidir. 

3. Ö¤retim üyeli¤i ve araflt›rma görevlili¤i çekici k›l›nmal› ve
ö¤retim üyesi yetifltirmeye yönelik programlar desteklenmeli-
dir.

4. Ö¤retim üyelerinin ders yükü azalt›lmal›, uygulamaya yöne-
lik proje ve Ar-Ge çal›flmalar›na teflvik edilmeli; teknolojinin iz-
lenebilmesi için gerekli ulusal ve uluslar aras› kongre, fuar vb
etkinliklere kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. 
5. Ö¤rencileri ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü e¤itim yap-
maya teflvik etmeli, tezlerin kesinlikle endüstri ve ülke sorun-
lar›na çözüm getirecek konulardan seçilmeleri ve bu sayede

üniversite-endüstri iflbirli¤i sa¤lanmal› ve ulusal endüstrimizin
rekabet gücünü artt›rmaya katk›da bulunulmal›d›r. Benzer fle-
kilde endüstride çal›flan mühendislerin yüksek lisans yapabil-
melerinin altyap›s› oluflturulmal›d›r. 

6. GSMH içinde Ar-Ge'ye ayr›lan miktar artt›r›lmal›, ö¤retim
üyeleri ve genç araflt›rmac›lar ulusal ve uluslararas› projeleri
paylaflmaya/yürütmeye teflvik edilmeli ve bu etkinlikler akade-
mik yükseltmelerde koflul olarak öngörülmelidir. 

7. Beyin göçü konusunda hassas olunmal›, yurtd›fl› deneyim
için mümkün oldu¤u kadar doktora sonras› dönemler düflü-
nülmelidir. 

8. E¤itim programlar›n›n do¤ru amaç ve ç›kt›larla uyumlu ol-
mas› sa¤lanmal› ve bu durumun yetkili kurumlarca denetlen-
mesi sa¤lanmal›d›r. Sadece üniversite e¤itimi s›ras›nda al›na-
bilmesi olas› temel bilimler, temel mühendislik, laboratuar ve
proje çal›flmalar› benzeri ö¤renciye formasyon kazand›racak
konularda hassas olunmal›; bunun d›fl›ndaki içerikle ilgili bilgi-
leri, gerekli altyap›n›n oluflturulmas› kofluluyla, ö¤rencinin
kendi kendine ö¤renebilmesinin yöntemleri ö¤retilmeli ve al›fl-
kanl›klar› kazand›r›lmal›d›r. 

9. Mühendislerin meslek yaflamalar› boyunca bilgilerini yenile-
meleri ve kendilerini gelifltirmeleri için gerekli düzenlemelerin
yap›lmas›; bu yöndeki çabalar›n belgelendirilmesi için meslek
örgütümüzün harekete geçmesi ve ilgili altyap›y› ve mekaniz-
may› oluflturmas› gereklidir. Mesleki yeterlili¤in, üniversiteler-
de edinilen akademik yeterlilikle ilgili olmad›¤› ve odam›z ve-
ya baflka kurulufllarca düzenlenecek birkaç saatlik e¤itimle de-
¤il, tan›mlanacak belirli bir süreçte, mühendislerin kendi çaba-
lar›yla kazan›lacak bir olgu oldu¤u gerçe¤inin mühendislik ö¤-
rencilerine ve genç mühendislere anlat›lmas› gereklidir. 

10. ‹letiflim ve biliflim teknolojilerindeki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›n-
da yeni ö¤retim mekanizmalar›n›n da dikkate al›nmas› ve fa-
kat bunlar›n asla deney ve laboratuar bazl› e¤itime bir alter-
natif olarak düflünülmemesi gereklidir. 

11. Bilgisayar mühendisli¤i ve yaz›l›m mühendisli¤i lisans
programlar›, bu alanlardaki h›zl› de¤iflim dikkate al›narak da-
ha s›k gözden geçirilerek düzenlenmelidir. fiu an üniversitele-
rimizde, donan›m taraf› zay›f, yaz›l›m mühendisli¤i ve bilgisa-
yar bilimleri a¤›rl›kl› programlarla e¤itim yürütülmektedir.

12. Türkçe bilim dilinin geliflmesi desteklenmeli ve Türkçe bi-
limsel yay›nlar teflvik edilmelidir. 

13. Her alanda oldu¤u gibi, mühendislikte de ciddi etik sorun-
larla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu nedenle, teknik bilgilerin yan›nda,
destek teknik olmayan dersler vas›tas›yla mühendislerin çevre
ve topluma yararl› ve sorumlu bireyler olarak yetiflmesi sa¤lan-
mal›d›r.

14. ‹yi bir mühendisin yetifltirilmesinde mevcut programlar›n
güncelleflitirlmesi, farkl› e¤itim yöntem ve teknolojilerinin kul-
lan›lmas›, ö¤retim üye ve yard›mc›lar› için ö¤retme destek
programlar›n›n sa¤lanmas›, ödül vb teflvik mekanizmalar›n›n
etkinlefltirilmesinde yarar vard›r. 

Konu ile ilgili tüm kifli, kurum ve kurulufllar› bu konuda çaba
harcamaya ve uygulamaya ça¤›r›yoruz.

Prof.Dr.Aydo¤an ÖZDEM‹R
ELEKTR‹K, ELEKTRON‹K, B‹LG‹SAYAR MÜH. E⁄‹T‹M‹
3. ULUSAL SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU 
BAfiKANI
Kas›m 2006, ‹stanbul



Türk Telekom‘un zaml› tarifesine Telekomünikasyon Kuru-
mu‘nun verdi¤i onay karar›n›n ve bu karara dayanak olufltu-
ran tebli¤e karfl›, hukuka ayk›r›l›klar› saptayarak yarg›ya bafl-
vuran Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), Türkiye ‹statistik
Kurumu‘nun (TÜ‹K) enflasyon sepetini de¤ifltirme uygulama-
s›n› da yarg›ya tafl›d›. 

EMO taraf›ndan Ankara Nöbetçi ‹dare Mahkemesi‘ne dün
(19 Nisan 2007) aç›lan davada, 2007 Mart dönemi Tüketici
Fiyatlar› Endeksi (TÜFE) hesaplama yöntemi de¤iflikli¤ine ilifl-
kin ifllem ve kararlar›n›n yürütmesinin durdurulmas› ve iptali
istendi. 
Dava dilekçesinde, devletin ekonomik politikalar›n›n üretil-
mesinde ve her türlü ifl iliflkisinde TÜ‹K‘in belirledi¤i de¤erle-
rin önemi vurgulanarak, aç›klanan TÜFE oran›n›n toplumsal
yaflamda belirleyici oldu¤una dikkat çekildi. TÜ‹K‘in aç›klad›-
¤› verilere iliflkin olarak son dönemde yaflanan tart›flmalar›n
an›msat›ld›¤› dilekçede, Mart 2007 ayl›k TÜFE de¤iflim oran›
aç›klanmas› ile bu elefltirilerin en üst seviyeye tafl›nd›¤› kayde-
dildi.  

TÜ‹K‘in 2007 Mart ay›na iliflkin TÜFE de¤iflim oran›n›n hesap-
lanma yönteminin bilimsel ve tutarl› kriterlere dayanmad›¤›
belirtilen dilekçede, flu bilgilere yer verildi: 
"TÜFE de¤iflim oran›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan veriler-
de, bu oran›n düflük tespit edilmesine yönelik kimi ani de¤i-
fliklikler yap›lm›flt›r. Bu de¤iflim, Kurum taraf›ndan 18 Ocak
2007‘de aç›klanan ‘2007 TÜFE sepetinde ve madde a¤›rl›kla-
r›nda güncelleme‘ ifllemiyle bafllam›flt›r. Buna göre, TÜFE içe-
risinde yer alan ana harcama gruplar› için daha önce tespit
edilmifl olan a¤›rl›klar de¤ifltirilmifltir. Yap›lan de¤ifliklikler, fi-
yat› artan tüketim mallar›n›n a¤›rl›¤›n›n düflürülmesi, fiyat›
azalan mallar›n a¤›rl›¤›n›n ise art›r›lmas› fleklinde olmufltur.
Örne¤in, alkollü içecekler ve tütün grubunda bulunan tüke-
tim mallar›n›n fiyatlar›nda önemli art›fllar gerçekleflmifltir ve
bu grubun endeks içerisindeki a¤›rl›¤› 5.62‘den 5.06‘ya dü-
flürülürken, g›da ve alkolsüz içecekler grubunda bulunan tü-
ketim mallar›n›n a¤›rl›¤› 27.68‘den 28.47‘ye ç›kart›lm›flt›r. Di-
¤er yandan, Aral›k 2006 içerisinde Türk Telekom taraf›ndan
telefon hizmetlerine iliflkin tarife de¤iflikli¤i yap›laca¤› aç›kla-
nan ve bu ücretlerin de içerisinde yer ald›¤› haberleflme gru-
bunun a¤›rl›¤› da 4.55‘den 4.41‘e düflürülmüfltür."
Türk Telekom‘un yeni tarifesinin enflasyonu art›r›c› etkisinin
ilgili tüm kesimler taraf›ndan kabul edildi¤i kaydedilen dilek-
çede, söyle denildi:  
"Merkez Bankas›‘n›n de¤erlendirmelerinde, yeni telefon gö-

rüflme ücretlerinin enflasyonu 0.7 oran›nda art›raca¤› bilgisi
yer alm›fl, bu rakama itiraz eden Türk Telekom yetkilileri ise,
bu oran›n yaln›zca 0.3 seviyesinde kalaca¤›n› belirtmifllerdir.
Türk Telekom Genel Müdürü taraf›ndan yap›lan bir aç›kla-
mada Merkez Bankas› ve TÜ‹K elefltirilerek, enflasyon hesab›-
n›n do¤ru yap›lmad›¤› ve yeni tarife ile Türk Telekom‘un an-
cak 150 ila 250 milyon YTL ek gelir elde edece¤ini söylemifl-
tir. Ancak, flafl›rt›c› bir flekilde TÜ‹K, Mart ay› enflasyonuna bu
grubun etkisinin eksi de¤erlerde oldu¤unu aç›klam›flt›r." 
TÜ‹K taraf›ndan uzun y›llard›r telefon ve telefaks hizmetleri
alt grubu içerisinde yer verilmeyen kimi kalemlerin, Mart ay›
içerisinde sepete eklendi¤i belirtilerek, "Bu kalemler, Türk Te-
lekom‘un hukuka ayk›r› bir flekilde çapraz sübvansiyon amaç-
l› olarak indirim yapt›¤› flehirleraras› ve milletleraras› telefon
görüflmelerinden oluflmaktad›r. Kald› ki, sepet içerisine konu-
lan yeni kalemlerin a¤›rl›klar› ise TÜ‹K taraf›ndan aç›klanma-
maktad›r. Telefon görüflmeleri içerisinde son derece düflük
yer tutan flehirleraras› ve milletleraras› görüflmelerin sepet
içerisinde hangi a¤›rl›kla temsil edildi¤inin aç›klanmas› gere-
kirken, TÜ‹K bu konuda aç›klama yapmaktan da kaç›nmak-
tad›r" denildi. 
TÜ‹K‘in sistemli bir flekilde enflasyon oran› üzerinde oynama
yapt›¤›n›n anlafl›ld›¤› belirtilen dava dilekçesinde, "Somut ge-
liflmelere göre fiyat› düflen mallar sepete dahil edilmifl, fiyat›
artan mal ve hizmetlerin endeks içerisindeki a¤›rl›klar› düflü-
rülmüfltür" denildi. 

"Bilimsel ve tarafs›z olmaktan uzak" olarak nitelendirilen TÜ-
‹K‘in enflasyon hesab›n› belirleyen sepet de¤iflikli¤inin 5429
say›l› Türkiye ‹statistik Kanunu‘nda say›lan ilkelere de aç›kça
ayk›r› oldu¤u vurguland›. Dilekçede, "Bu durum, özellefltirme
bedelini erkene alarak Hazine‘ye yüklüce ödemede bulunan
Türk Telekom‘un yapm›fl oldu¤u zamm›n makul oldu¤u, enf-
lasyonu art›r›c› bir etkisi olmad›¤›n› göstermek amac›na hiz-
met etti¤i kuflkusunu do¤urmufltur" de¤erlendirmesine yer
verildi.
TÜ‹K‘in enflasyon paketini de¤ifltirme karar›n›n kamu yarar›-
na ayk›r›, gerçekleri yans›tmaktan uzak oldu¤u belirtilerek,
söz konusu verilerin toplum yaflam›nda geri dönülemez za-
rarlara yol açaca¤› ifade edilen dilekçede, TÜFE belirleme ifl-
lemi ve bu ifllemin oluflturulmas›na yönelik yöntemde de¤i-
fliklik yap›lmas›na iliflkin kararlar›n öncelikle yürütülmesinin
durdurulmas› ve iptali istendi. 

ELEKTR‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI 
20.04.2007

EMO‘dan Tüfe Sepet De¤iflikli¤ine Dava

Elektrik Mühendisleri Odas›, Türk Telekom'un zaml› tarifesinin enflasyonu etkilememesini sa¤la-
yacak biçimde, Türkiye ‹statistik Kurumu'nun hesaplamada kulland›¤› sepeti de¤ifltirmesi nede-
niyle yarg›ya baflvurdu.
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