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D
ünyanın en değerli madenlerinden olan petrolün 
rafinasyonu ile üretilmiş Baz Yağdır Özü. 

Katkı maddeleri ile harmanlanır Madeni Yağ 
olur. 

Çok emek verilir Petrolden Madeni Yağ 
olana kadar…

Yerin metrelerce altında bin bir zahmetle ve 
yüksek teknoloji ile çıkartılır…

Tek bir kuyu açmanın maliyeti 1 milyon 
dolardır.

Zahmetlidir bulması ulaşması üretmesi…
Rafineride baz yağ olabilmesi için devasa 

yapıdaki rafinerilere ihtiyaç vardır.
İleri teknoloji ile yüzlerce insanın 7/24 

durmaksızın, yoğun emeği ile üretilir. 
Petrolün sadece yüzde 3’ünde bulunur. 

Kıymetlidir... 
Madeni yağ olmak için katkı maddeleri ile 

harmanlanır…
Ekipmanda ne tür bir ihtiyaç varsa o görevi 

üstlenir. 
Gerektiğinde yağlama, gerektiğinde soğutma, 

iletim, yalıtım…
Görevi ne ise ona göre belirlenir formülasyonu.
Ekipmanın bir nevi kanıdır, canıdır çok 

kıymetlidir çok…
Bu yüzden katkı maddeleri ile birlikte ekip-

mandaki performansı test edilir binlerce saat.
Birçok bilim insanı kafa yorar en uygun for-

mülasyonu üretmek için. 
Çok emek çok kaynak kullanılır en yüksek 

performansta madeni yağ üretmek için.
Harmanlama tesislerinde tanklarda depolanır, 

ısıtılır, karıştırılır. 
Laboratuvarda testler yapılır. 
Ambalajlanır madeni yağ olur. 
Görev almak üzere hazırda bekler. 
Harmanlama tesisinden direkt veya bölgesel 

dağıtıcılar üzerinden piyasaya sunulur. 
Makine ekipmanı bilenler, en iyi onlar bilir. 
Çok kıymet verirler ve özenle seçer kullanırlar.

En iyi madeni yağ nedir ekipmanları için. 
Ve bir gün…
Yerin altından bu kadar emekle çıkartılan, 
Teknoloji ile işlenen, bilimle geliştirilen,
Çok kıymetli ekipmanlarda hayati bir görev 

icra eden 
Madeni yağın faydalı kullanım ömrü sona erer. 
İşte bundan sonrası madeni yağ için tam bir 

kâbusa döner…
Karadır hem de kapkara.
Kirlidir hem de çok kirli. 
Kanserojendir, mutojendir. 
Bu hâli ile geçmişinden eser yoktur. Eski gün-

lerini özlemle anar.
Tam da bu anda, bu hâli üzerinden ondan 

istifade edenler ortaya çıkar. 
Yüksek hem de orijinal hâlinden daha yüksek 

bedellerle alınıp satılır birilerine. 
Çok para vardır bu işte derler alan satanlar…
Birileri alır onları koyar başka bir yere. 
Yakarlar sobalarda, seralarda, fırınlarda ara-

çlarda.. 
Birçok insanın ölümüne neden olur…
Bunca kariyer bunca emek heba olur gider. 
Geriye ne mi kalır? 
Yok oluş. 
Kötü miras.
Ağır metal, kanserojen maddeler, kirlenmiş 

hava, toprak, su.
Sağlıksız insanlar. 
Pırıl pırıl bir kariyerin hazin sonu...
Ne kadar da benzer insanların kayıp hayatlarına 

hikâyesi. 
Üzücüdür…
Keşke sahipsiz bırakmasa izini sürseydi 

ailesi, dostları…
Böyle olur muydu sonu? 
Tekrar dönemez miydi çok sevdiği ekipmanına 

en iyi bildiği işi yapmaya?
Keşke sahip çıkabilseydi arkadaşları, 

dostları, ailesi…
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