İlk 100 Günde Elektrik

Eroğlu Hükümeti’nin ilk 100
gününü değerlendirdiği yazılı
açıklamada olduğu gibi, CTP’nin
cevap açıklamasında da elektrik
konusu yer aldı.
Her iki yazılı açıklamada elektrik
ile ilgili bölümler aynen şöyle:

UBP Açklamas

UBP Hükümeti’nin ilk 100 gününü
değerlendirdiği yazılı açıklamasında
elektrik konusu da yer aldı.
Başbakan Derviş Eroğlu, basına
yazılı olarak da sunduğu
açıklamasında, güvenoyu alarak icraata
başlamasının üzerinden 112 gün geçen
hükümetin tüm yıkıma, devlette ve
ekonomide yaratılan tahribata rağmen
söylediklerinin yüzde 100’ünde ya
adım attıklarını, ya da söylediklerini
tamamladıklarını belirtti.

Yeni EMO Üyeleri

Yazılı metinde yer alan elektrik
ile ilgili maddeler aynen şöyle:
Türkiye’den su, gaz, telefon hattı
yanı sıra elektrik enerjisi getirilmesi
için bir hat çekilmesi KKTC

Anavatan Türkiye ile enterkonnekte
olması da kararlaştırılmıştır.
Hali hazırda Anavatan Türkiye’den
elektrik enerjisi getirilmesi çalışmaları
teknik komiteler düzeyinde
başlamıştır ve bu çalışmaların 2011
yılında tamamlanması
hedeflenmektedir.
Katma Değer Vergisi oranları
ülkemizi daha ucuz hale getirmek
Güney’e kaçışı durdurabilmek için
indirime tabi tutulmuştur:
KDV Oranlar Tüzüğünde yapılan
değişiklikle, her türlü ayakkabılar,
kumaşlar, vantilatörler ve aspiratörler,
dikiş makineleri, bilgisayarlar,
elektrikli ev aletleri, saç
kurutucuları, elektrikli ütüler, mikro
dalga fırınlar, telefon cihazları, video
kayıt veya gösterme cihazları,
televizyon alıcıları ve receiverlerin
KDV oranı 16’dan 8’e indirilerek %50
oranında, 2009 yılı sonuna kadar,
tarımsal makine, cihaz, alet ve
ekipmanlarda KDV oranı 5’ten 1’e
indirilerek %80 oranında indirim
yapılmıştır.

CTP Açklamas

CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit
Soyer, hükümetin ilk 100 gününü
“boşuna geçirilmiş ve hiç bir şey
yapılmayan 100 gün” olarak
değerlendi.

Yazılı metinde yer alan elektrik
ile ilgili maddeler aynen şöyle:
Sayıştay ve Ombudsman gibi
bağımsız kurumların hiçe sayıldığını
kaydeden Soyer, KIB-TEK’in
özelleştirilmesini tartışmaya taşımak
için elektriklerin maksatlı olarak
kesildiğini iddia etti.
Soyer, KIB-TEK’in
özelleştirilmesini tartışmaya
taşımak için elektriklerin
kesildiğini iddia ederek UBP’nin
elektrikte indirim yapmayacağını ileri
sürdü.
Soyer, CTP döneminde elektrik alt
yapılarının ileriki yıllar düşünülerek
revize edildiğini aktararak, elektrik
maliyetinin yüzde 85’inin fuel oil
olduğunu ve en pahalı elektriğin
olmayan elektrik olduğunu vurguladı.
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