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TERMİK 
SANTRAL 
GÜNDEMİ
ŞUBAT 2020
ŞUBAT AYI TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ

Türkiye’de ve Dünya’da Enerji Politikası, Politik Demeçler, Termik Karşıtı Mücadeleler, Kararlar 
ve İzin Süreçleri, Kazalar, Kirlilik ve Etkiler başlıklarında, termik santral gündemine ilişkin Şubat 
ayında yayınlanan haberleri derledik. 

TÜRKİYE’DE VE 
DÜNYA’DA ENERJİ POLİTİKASI
Türkiye’nin kömür aşkı bitmiyor1

Küresel ısınmaya karşı dünya genelinde kömürden elektrik üretimi azaltılırken, Türkiye’de kömür kul-
lanım oranı giderek artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) raporuna göre, 2019 Kasım 
ayında toplam lisanslı elektrik üretiminin yüzde 44.48’ini kömür oluşturdu. Oysa kömürden elektrik üre-
timinin toplam kurulu kapasite içindeki payı yüzde 23.38’i buluyor.

Üretimde en fazla payı yüzde 25.67 ile ithal kömür aldı. İthal kömürün payı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 2.91 arttı. Bu dönemde linyitten elektrik üretimi de yüzde 7.55 arttı ve toplam üretimdeki 
payını yüzde 17.47’ye çıkardı. Bir diğer kömür türü olan taş kömürünün payı ise yüzde 23.67 artarak 
yüzde 1.34’e yükseldi.

1 https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/turkiyenin-komur-aski-bitmiyor-5611118/
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Türkiye’nin İkilemi: Kömür Riski veya Temiz Kalkınma2

Europe Beyond Coal(Kömürün Ötesinde Avrupa) internet sitesinde Elif Gündüzyeli ve Duygu Kutluay 
imzasıyla İngilizce yayımlanan “Turkey’s Dilemma:Risky Coal or Clean Development”3 makalesi, Duygu 
Kutluay’ın çevirisiyle İklim Haberde yayımlandı.

Koronavirüs Çin’de kömür fiyatlarını arttırdı4

Bloomberg tarafından yapılan araştırmaya göre, Çin’de diğer emtialarda talep düşüşü görülürken, koro-
navirüs salgını nedeniyle Çin Yeniyıl Tatili’nin uzamasıyla iç piyasada kömür üretimi düştü. Bu da kömür 
ithalatını arttırdı ve artan talep ile kömür fiyatları da yükseldi. Kömür madenlerindeki gecikmenin kö-
mür üretimini 145 milyon ton azalttığı tahmin ediliyor.

IEA: Enerji Sektörü Kaynaklı Emisyonların Artışı 2019’da Durdu5

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı son verilere göre ise 2019 yılında dünya ekonomisi % 2,9 
oranında büyüdü ancak küresel emisyonlar 33 gigaton’da sabit kaldı. Bunun başlıca nedeni ise gelişmiş 
ülkelerdeki elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonların azalması. IEA’ya göre bunun arkasında yatan 
nedenler ise; yenilenebilir kaynakların (esas olarak rüzgar ve güneş) genişleyen rolü, kömürden doğalga-
za geçiş ve daha fazla nükleer enerji üretimi. Diğer faktörler arasında bazı ülkelerdeki daha ılıman hava 
ve bazı gelişmekte olan pazarlarda daha yavaş ekonomik büyüme bulunuyor.

Birleşik Krallık kömürü terk tarihini erkene çekti6

Yeşil Ekonomi’nin aktardığına göre, Johnson açıklamasında 1990’da ülkenin elektrik üretiminin %70’ini 
kömürden karşılarken, bu oranın %3’e gerilediğini, 2024 yılında ise ülkedeki tüm kömürlü termik sant-
rallerin kapanmış olacağını söyledi.

Ülke yönetimi 2015 yılında Birleşik Krallık’taki tüm kömürlü termik santrallerinin 2025 yılına kadar 
kapatılması ya da kömür kullanmayacak şekilde dönüştürülmesi kararını almıştı.

2	 https://www.iklimhaber.org/turkiyenin-ikilemi-komur-riski-veya-temiz-kalkinma/
3 https://beyond-coal.eu/2020/02/07/turkeys-dilemma-risky-coal-or-clean-development/
4 https://www.enerjigunlugu.net/koronavirus-cindekomur-fiyatlariniarttirdi-36040h.htm
5	 https://www.iklimhaber.org/iea-enerji-sektoru-kaynakli-emisyonlarin-artisi-2019da-durdu/
6	 https://yesilgazete.org/blog/2020/02/07/birlesik-krallik-komuru-terk-tarihini-erkene-cekti/
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POLİTİK DEMEÇLER
Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak7

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kapatılan termik santrallere ilişkin, “Şartını çevre mevzuatına 
uygun şekilde yerine getirirlerse santrallerin açılımını gerçekleştireceğiz. Yerine getirmemeleri duru-
munda da kapatma işlemimiz devam ediyor.” dedi.

Filtre maliyetinin de baca başına göre değiştiğinin altını çizen Murat Kurum, “Santral başına yaklaşık 100 
milyon dolar civarında bir maliyeti var. Bunu yapan 7 santralimiz var. Hem bölgede istihdam adına hem 
de şehirlerimiz ve ilçelerimiz adına santrallerimiz çok önemli. İnşallah hepsi çevre mevzuatına uygunlu-
ğunu sağlayıp, bu süreçleri de tamamlayıp, şehre olan katkılarına devam edecekler.” diye konuştu.

Sivas Kangal Termik Santralindeki İşçi Santraldeki 357 İşçi Tazminatları Ödenerek İşten 
Çıkarıldı8

Santralde 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personel çalışırken, ayrıca iki firmaya bağlı top-
lamda bin 226 kişi istihdam ediliyordu.

Konuyla alakalı AK Parti Kangal İl Genel Meclis Üyesi Emin Ünlüer“Fabrikamızın tekrar çalıştırılmasını 
istiyoruz. Gelinen bu durumda Kangallıların bir suçu yoktur, ortada bir suçlu varsa taahhütlerini yerine 
getirmeye Konya Torku’dur. Burası özelleştiğinde baca filtresi yapılma şartı teknik şartnamede vardı ama 
yapılmadı bunun sorumlusu Kangallılar olmamalı. 86 yılından bu yana çalışan fabrikamızın Devletin tek-
rar müdahalesi ile çalışmasını istiyoruz.” dedi.

Ayrıca Kangal’da çıkarılan 357 işçinin ardından yeni işten çıkarılmaların olması ihtimal ise çalışanları ve 
Kangallıları tedirgin ediyor.

7	 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cevre-mevzuatina-uyan-termik-santrallerin-muhru-kaldirilacak/1748134
8	 https://www.buyuksivas.com/sivas-kangal-termik/
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TERMİK KARŞITI 
MÜCADELELER
Dereköy’deki kömür madeni projesine karşı açıklama: “Avustralya Yanıyor, Dereköy Yanmasın!”9

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan Dereköy Yaylası’nda gerçekleştirilmek istenen kömür madeni 
projesine karşı Dereköylüler’in tepkileri geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı. Dereköylüler’e bir destek 
de iklim ve ekoloji alanında çalışmalar yürüten kurumlar ve bireylerden geldi. “Avustralya yanıyor, De-
reköy yanmasın” denen açıklamada iklim krizi çağında kömürün yerin altında bırakılması gerektiğinin 
altı çizildi. Bölgenin ana geçim kaynağı tarımın, bölgedeki su kaynaklarının kömür tehdidi altında olduğu 
belirtilen açıklamada kömür madeni açılmadan sürecin sonlandırılması talep edildi.

Kömür madeni genişletilmesine karşı çıkan eylemciler bakanlık önündeki alanı kazdı10

Londra’daki Yokoluş İsyanı aktivistleri Durham’daki kömür madeni alanının genişletilmesine dair teklife 
tepkilerini göstermek amacıyla İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı önünde eylem gerçek-
leştirdi.

Bakanlığın bahçesindeki toprak alanı kazan eylemciler “Zaten çukurdayız, daha fazla kazmayı bırakın” 
dedi. Eylem sonunda polis toplamda yedi kişiyi gözaltına aldı.

9	 https://350turkiye.org/komur-madenine-karsi-derekoyluler-avustralya-yaniyor-derekoy-yanmasin/
10 https://yesilgazete.org/blog/2020/02/14/komur-madeni-genisletilmesine-karsi-cikan-eylemciler-bakanlik-onundeki-alani-kazdi/
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KARARLAR VE
İZİN SÜREÇLERİ
Özelleştirilen Termik Santrallere Yeni Bir Muafiyet Tanıyan, Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Dava Açıldı11

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı Eko-
loji Kolektifi, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası ve Çan Çevre Derneği birlikte dava açtı. Yönetmelik deği-
şikliği, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamında yer alan özelleştirilmiş 
veya özelleştirilecek olan elektrik üretim santrallerine, faaliyetlerine başlamaları ve/veya devam edebil-
meleri için gerekli olan Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin Belgelerinin alımı konusunda atık depolama 
sahaları yönünden hukuki belirlilikten ve bütüncül yaklaşımdan uzak olarak bir istisna getirmektedir.

6446 Sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi ile 31.12.2019 tarihine kadar çevresel yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri için süre tanınan ve bu süre zarfında kamudan teşvik alan şirketler ısrarla yükümlülüklerini 
yerine getirmemiş, son güne kadar Geçici 8. Maddede belirtilen son tarihin ertelenmesini beklemişler-
dir. Veto sonrasında yayınlanan bu yönetmelik değişikliği, yasa ile değiştirilemeyen bir hususa istisna 
getirmeyi amaçlamıştır. Nitekim, bu yönetmelik değişikliği nedeniyle son dakika kapatılmaktan kurtulan 
termik santraller söz konusu olmuştur. Yönetmelik hükmü Anayasa md 56’ya aykırı olarak, şekli bir ek-
sikliğin giderilmesi neticesinde söz konusu termik santrallerin çevre ve insan sağlığına zararlı faaliyette 
bulunmaya devam etmesine yasal zemin hazırlamıştır.

Muğla’da termik santrala karşı halk bir kez daha kazandı12

Yatağan’ın Turgut, Kırıkköy ve Hacıbayramlar köylerinin ortasındaki bir bölgede açılmak istenen kapa-
lı kömür ocağına Valilik tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan davayı köylüler 
2’inci kez kazandı. Turgut Köyü’nden Tayyibe Demirel’in başlattığı hukuk mücadelesi üzerine Muğla 2 
İdare Mahkemesi, Yatağan Termik Santrali’ne yeraltı kömürü sağlayacak ocak projesinin “ÇED Gerekli 
Değildir” kararının iptaline 2’inci kez karar verdi.

AYM Soma mağdurlarının başvurusunu reddetti13

13 Mayıs 2014’te Manisa ilinin Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Mü-
dürlüğü’ne ruhsatlı olup Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen kömür madeninde çıkan yangın 
nedeniyle 301 madenci hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden madencilerden bazılarının ya-
kınlarının, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları yaşam hakkının usul boyunun ihlal edildiğine ilişkin 
iddiayı içeren başvuru, AYM’den önceki hukuki başvuru yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle, ka-
bul edilmedi.

11 https://ekolojikolektifi.org/portfolio/ozellestirilen-termik-santrallere-yeni-bir-muafiyet-taniyan-atiklarin-duzenli-depolanmasina-dair-yonetmelikte-yapi-
lan-degisiklige-dava-actik/

12 https://www.birgun.net/haber/mugla-da-termik-santrala-karsi-halk-bir-kez-daha-kazandi-287989
13 https://www.enerjigunlugu.net/aym-soma-magdurlarinin-basvurusunu-reddetti-36234h.htm
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Madenlerde ferdi kaza sigortası risk heyetini sigortacı oluşturmayacak14

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’e göre sigorta konu-
su işletmelerde, ilgili sigorta şirketleri, risk incelemesi kapsamında asgari sigortalama şartlarını tespit 
etmek zorunda. Söz konusu işletmenin sigorta poliçesi talebi üzerine, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
(SBM) tarafından bu amaçla oluşturulmuş veri tabanında yer alan eksperler arasından bir risk inceleme 
heyeti teşkil ediliyordu ve 2 eksperden oluşan bu heyet daha önce ilgili sigorta şirketlerince teşkil edili-
yordu. Bundan böyle ilgili sigorta şirketleri, risk inceleme heyeti teşkilinde rol almayacak. 

MAPEG 491 adet maden sahasını aramalara açacak15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları 
sona eren 491 adet maden sahasını aramalara açmak üzere, kapalı teklif-açık arttırma usulüyle, ihale 
edecek. 

EÜAŞ 1800 MW’lık Afşin C Termik Santrali için çalışmalara başlıyor16

EÜAŞ, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kuracağı yerli kömür yakıtlı 1800 MW’lık Afşin C Termik Sant-
rali için çalışmalara başladı.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Altınelma ve Ta-
nır mahalleleri sınırları içerisinde tamamen yerli kömür yakıtlı 1.800 MWe/1.836 MWm/4.401,84 MWt 
kurulu güçte Afşin C Termik Santrali, Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı” planlanıyor. 

Yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira değerindeki proje kapsamında, yatırımcı EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat 
numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1.459 milyar ton kömür kaynağı bulunan C 
sektöründen açık işletme yöntemi ile çıkarılacak kömür, konveyör hatlar ile santral alanına aktarılacak 
ve ―Pülverize Yakma Teknolojisine göre santralde yakılacak.

ÇATES çok yakında üretime başlıyor17

Çatalağzı Termik Santrali’nde (ÇATES) yaklaşık bir ay içinde elektrik üretimi başlayacak. ÇATES’te baca-
sında filtre olmadığı ve verilen süreleri değerlendirmediği için elektrik üretimi yılbaşı akşamı durdurul-
muştu.

ÇATES yetkilileri kükürt değerlerini düşürmek için istenilen sistem kurulumu için çalışmalara başladı. 
Sistem kurulumu ile ilgili sözleşmenin imzalandığı ve yaklaşık 1 ay içinde ÇATES’in üretime başlayacağı 
öğrenildi.

Aksa Göynük Termik Santrali için kömür üretimini arttıracak18

Aksa Grubu, Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan linyite dayalı termik santrali için yine aynı bölgedeki 
kömür üretimini arttıracak.

14 https://www.enerjigunlugu.net/madenlerde-ferdi-kaza-sigortasi-risk-heyetini-sigortaci-olusturmayacak-35996h.htm
15 https://www.enerjigunlugu.net/mapeg-491-adet-maden-sahasini-aramalara-acacak-36085h.htm
16 https://www.enerjigunlugu.net/euas-1800-mwlik-afsin-c-termik-santrali-icin-calismalara-basliyor-36266h.htm
17 http://www.pusulagazetesi.com.tr/cates-cok-yakinda-uretime-basliyor-138664-haberler.html
18 https://www.enerjigunlugu.net/aksa-goynuk-termik-santrali-icin-komur-uretimini-arttiracak-36188h.htm
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KAZALAR, 
KİRLİLİK VE ETKİLER
Termik santral inşaatında kaza: 2 yaralı 19

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde termik santral inşaatında beton mikserinin düşmesi sonucu 2 işçi yara-
landı.

İddiaya göre, liman yapımında kullanılan beton mikseri tankına bağlı bom, ana gövdeden koparak 7 işçi-
nin çalıştığı bölüme düştü. Demir bomun çarptığı işçilerden Serdar D. ile İsmail T., yaralandı. 2 işçi çağ-
rılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar D. hayati tehlike kaydıyla yoğun bakıma 
kaldırılırken arkadaşı İsmail T. ise serviste tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolin Termik Santralinde Yangın20

Yağcıllı Kasabası Türkpiyala köyü mevkiindeki Kolin Termik Santrali’nde 14 Şubat akşamı kömür besle-
me katında (kazan besleme bunkeri denilen) Bunker altı geytinin sistem hatası sonucu bant ve kömür 
yanması kaynaklı bir yangın çıktı.8 işçi müşahede odasında tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, 
ağır olan iki işçiyse tedavileri bittikten sonraki günün akşamı taburcu edildi.

Bilir “Bir kişinin hayatını kaybettiği santral hala çalışıyor”21

18 Mart Termik Santrali’nde, 2018 yılında kazan patlaması sonucu Ferdi Mutlu isimli çalışan hayatını 
kaybetmişti. Mutlu’nun davasını ikinci duruşması bugün görülürken Çanakkale Kent Konseyi Çevre Mec-
lisi Başkanı Pınar Bilir açıklamada bulundu. Daha çalışmadan kazanında patlama olan bir termik sant-
ralin Çan da çalışmaya devam ettiğini belirten Bilir; “Kazanın yaşandığı bahsi geçen santral bu kazadan 
sonra ne önlem aldı da çalışmaya devam ediyor bilinmiyor” dedi.

Çanakkale’de termik santralin etkileri görülmeye başlandı22

ODAŞ Termik Santral adıyla 2017 yılının sonunda faaliyete geçen termik santralin çevre üzerindeki etki-
leri görüntülendi. Aynı zamanda bu santrale çok yakın 18 Mart Termik Santrali de bulunmakta.

Yapıldıkları dönemde birçok çevre mühendisi tarafından tüm tarım ürünleri ve ormanlık alanları ciddi 
şekilde etkileyeceği belirtilen santraller yalnızca 1 senede bile çevreyi büyük ölçüde etkiledi.

19 https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/adana/yumurtalik/termik-santral-insaatinda-kaza-2-yarali-41439544
20 https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/24/kolin-termik-santralinde-yangin/
21 http://www.canakkaleolay.com/Bilir-quot-Bir-kisinin-hayatini-kaybetti-48715
22 https://ilerihaber.org/icerik/canakkalede-termik-santralin-etkileri-gorulmeye-baslandi-91718.html
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B Termik Santralinde çalışan 30 işçi zehirlendi23

Afşin- Elbistan B Termik Santrali’nde çalışan 30 işçi, yedikleri yemekten sonra ateş, mide bulantısı, baş 
dönmesi ve kusma şikayetleriyle Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine başvurdu. 

Acil servislerde müdahale edilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Afşin Cumhuriyet Başsav-
cılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yemeklerden ve sudan alınan numunelerin, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarına gönde-
rildiği öğrenildi.

Soma TSO’dan termik santrale alternatif OSB önerisi24

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cem Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faaliyet-
leri sınırlandıran Soma Termik Santrali’nin faaliyetlerinin mayıs ayında tamamen durdurulmasını öngör-
düklerini belirterek, bunun ilçede doğuracağı istihdam boşluğunun organize sanayi bölgesi yatırımıyla 
doldurabileceğini söyledi.

Soma TSO Meclis Başkanı Nüvit Iğnak ve yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenleyen Doğan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019’a kadar tanınan sürede çevre yatırımlarını ta-
mamlayamayan Soma’daki termik santralin faaliyetlerinin sınırlandırıldığını ve gerekli yatırımları ta-
mamlaması için tanınan sürenin mayıs ayına kadar uzatıldığını anımsattı.

Soma’da santral kapatılınca bu kez ısınma sorunu başladı25

Soma ilçesinde termik santralden sağlanan sıcak su ile ısınan mahallelerin muhtarları, mahallelerinde 
mağduriyet yaşayan vatandaşlarının sesi olarak dilekçelerle Cumhurbaşkanlığı (CİMER), Manisa Valiliği 
ve Soma Kaymakamlığı’na başvurdu

Direnen madenciler işten atıldı: ‘‘Patron geceleri evinde yatarken biz kömür çıkarıyorduk’26

Geçen yıllarda yaşanan maden faciasında 18 madencinin hayatını kaybetmesiyle hafızalara kazınan Ka-
raman Ermenek’te madenciler eyleme başladı.

Öz Merkez Madencilik’e bağlı kömür madeninde çalışan madenciler, yedi aydır maaş alamadıklarını be-
lirterek maden sahasında oturma eylemi başlattı. Kömür madenini işleten şirket ise oturma eylemi yapan 
madencileri, birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten attı. BirGün’e konuşan madenciler, 
yakında ailelerini de maden sahasını getirerek eyleme dahil edeceklerini belirtirken “Haklarımızı alma-
dan madeni terk etmiyoruz” dedi.

23 https://www.elbistanolay.com/haber/1732808/termik-santralinde-calisan-30-isci-zehirlendi
24 https://www.haberler.com/soma-tso-dan-termik-santrale-alternatif-osb-12918601-haberi/
25 https://www.ensonhaber.com/somada-santral-kapatilinca-bu-kez-isinma-sorunu-basladi.html
26 https://www.birgun.net/haber/direnen-madenciler-isten-atildi-patron-geceleri-evinde-yatarken-biz-komur-cikariyorduk-289970
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Karaman’daki madenci eyleminde mutlu son27

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt kasabasında çalıştıkları bir kömür ocağında 6 aydır maaş 
alamadıkları için eylem başlatan 100’e yakın işçiden müjdeli haber geldi. Çalıştıkları kömür madenin 
yetkilileriyle görüşen madenciler alacaklarının ödeneceği sözünü aldı ve eylemlerini sonlandırdı.

Termik santralin olduğu ilçede uzman doktor yok!28

Solunum yolu hastalarının komşu il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıklarından yakınan vatandaşlar, “İlçe-
de iki termik santral var, nüfusun yüzde 80’i solunum yolu hastası, Afşin Devlet Hastanesi’nde dört yıldır 
göğüs hastalıkları doktoru yok, sıkıntımız büyük” diyerek yetkililere seslendi. Konuyu Meclis gündemine 
taşıyan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Afşin Devlet Has-
tanesine ne zaman göğüs hastalıkları uzmanı ataması yapacaksınız?” diye sordu.

22 ton kaçak kömür ele geçirdi29

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde alternatif yakıt kullanma 
zorunluluğunun getirilmesinin ardından işletmelere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ya-
vuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda satışa hazır bulunan 22 ton 
menşei belirsiz kaçak kömür ele geçirilerek cezai işlem uygulandı.

Elbistan göç vermeye devam ediyor30

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 
Elbistan’daki nüfusun düştüğünü ortaya koydu. Elbistan’ın nüfusu, bir önceki yıla göre 1000 kişiden fazla 
düşüş göstererek 141 bin 534’e geriledi.

27 https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/konyadaki-madenci-eyleminde-mutlu-son-5613878/
28 https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/termik-santralin-oldugu-ilcede-uzman-doktor-yok-5613761/
29 https://www.haberturk.com/gaziantep-haberleri/75572257-buyuksehir-zabita-22-ton-kacak-komur-ele-gecirdimensesiz-kati-yakit-tacirlerine-gecit-yok
30 http://www.elbistaninsesi.com/guncel/elbistan-goc-vermeye-devam-ediyor-h65586.html
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