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Petrol fiyatlar›, özellefltirmeler...
etrol fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, elektrikteki yeni
fiyatlandırma, özelleştirmeler, nükleer enerjiye dönük
düzenlemeler... Enerji alanında haziran ve temmuz aylarında
yaşanan önemli gelişmeler konu başlıkları olarak böyle
özetlenebilir. Biz de Cumhuriyet Enerji’nin bu sayısında bu
temel konuları irdeleyen yazı-haberlere ağırlık verdik. Petrol
fiyatlarındaki artışı irdelerken, hem G-8 hem de D-8
toplantılarından yola çıktık, dünyanın en önemli petrol
rezervlerini elinde bulunduran Irak’ın durumunu masaya
yatırdık. Dünyanın enerji krizlerinden ders almadığını
tarihteki örnekleriyle aktardık. 

1 Temmuz’dan itibaren elekrtik ve doğalgaz fiyatlarının
otomatik olarak düzenlenmesine olanak veren Maliyet Bazlı
Fiyatlandırma’ya geçildi. Bunun öncesinde ise elektrik
fiyatları artırıldı. 5 yıl boyunca elektrik fiyatlarına zam
yapmamakla övünen iktidar, IMF’ye verdiği taahhütler
kapsamında 6 ayda yüzde 45 oranında zam yaptı. Yeni
uygulama ile artışlar devam edecek. Ayrıca elektrik
fiyatlarının sabit tutulduğu dönemde de diğer enerji
girdilerinin fiyatlarında ciddi artışlar yapıldı. Sayfalarımızda
ayrıntılarını bulacaksınız. 

***
Cumhuriyet Enerji’nin bu sayısında Türk-İş Başkanı

Mustafa Kumlu’nun enerji özelleştirmelerini irdeleyen
yazısına da yer verdik. Kumlu aynı zamanda Türkiye Enerji,
Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanı.
Elektrikteki özelleştirmelere tepki gösteren Kumlu’nun şu
değerlendirmeleri ilginç: “Serbestleşme ve rekabet gibi altı
doldurulmamış ve elektrik sektöründe karşılığı olmayan
söylemler dışında milyonlarca aboneye hizmet veren
elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi sürecinde
şirketlere ne vaat edildiği bilinmemektedir. Somut ve
maddi olarak özelleştirme sonrasında kamunun ne
kazanacağı, özel sektörün neyi nasıl yapacağı gibi konular
da kamuoyundan gizlenmektedir. Milyonları ilgilendiren
bir kamu hizmeti olmanın yanı sıra ülkemizin geleceği ve
güvenliği için stratejik konumda bulunan bir sektör, özel
sektöre devredilirken, özelleştirme şartnamesinde nelerin
yazıldığı sır gibi saklanarak bu işletmelerde çalışan
binlerce işçinin akıbeti de kamouyondan gizlenmektedir.”

***
Hükümetin enerji alanında gündemde tuttuğu bir diğer

konu da nükler santrallar...Cumhuriyet Enerji’nin hemen
hemen her sayısında konuya yer veriyoruz. Türkiye’nin başka
kaynaklara yönelmesi gerektiğini, bu olanağı bulunduğunu
dile getiriyoruz. Bu sayımızda da hem içeriden hem de
dışarıdan değerlendirmelerle nükleer konusunu irdeledik.

Türkiye ile Tahran arasında 1 yıl önce imzalanan ancak
bir türlü anlaşmaya dönüştürülemeyen doğalgaz mutabakatı
da sayfalarımızda yer alan diğer önemli haberlerden birisi...
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle... 
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