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E
lle tutulmaz. Gözle görülmez. 
Teknoloji devi Çin’in son icadı.
Artık insanlık cebinde, evinde değil, 

üzerinde taşıyor. 
Covid-19
Made in China. 

Şaşkınlık içindeyiz. 
Anlamaya çalışıyoruz. 
Can kayıplarına ağlıyoruz.
Ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm dünya 

vatandaşları için kaygı duyuyoruz. 

Her günümüzü ilk günümüz ve son 
günümüz gibi yaşıyoruz. 

Dünya vatandaşıyız. 
Helalleşmek için birbirimizi arıyoruz.
Dünya işlerinde sağlık, çevre, ekonomi 

ve eğitim öncelikli konularımız. 

Virüsle mücadelede tek yöntem evde 
kalmak. 

Farkındalığımız gün be gün logaritmik 
olarak artıyor. 

Dünyayı kurtaracak olanın AŞI 

olmadığının farkındayız. 

İnsanlığın yüksek farkındalığı ve 
duyarlılığının tek kurtuluşumuz olacağının 
da farkındayız. 

Peki ya, soğuk algınlığı kılığında 
aramıza sızan ve dünyanın denge-
sini bozan COVID -19 ortadayken, 
kılık değiştirmeye gerek durmadan 
ortalıkta cirit atan ATIK MADENİ 
YAĞDAN KAYNAKLI ÇEVRESEL 
TEHLİKELERİN de farkında mıyız ? 

l 2020 yılında olduğumuzun, 
ülkemizde her yıl araçlardan ve 
ekipmanlardan çıkan 300 bin ton 
katran karası atık madeni yağın 
toplanamadığının, kontrolsüz 
ortamlarda yakıldığının, bu şekilde 
sağlığımızın tehdit edildiğinin 
farkında mıyız?

l Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca 15 yıl önce yayınlanan 
atık madeni yağlarla ilgili mevzuata 
rağmen atık madeni yağların hâ len 
%15’inin kayıtlı toplanabildiğinin 
farkında mıyız?

l Atık madeni yağların 
çevre, insan sağlığı ve ekonomiye 
kazandırılması noktasında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Enerji Piyasası 
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Aracımızı bakım için servise
götürdüğümüzde değişen
yağımızı sonrasında zehir 
olarak soluduğumuzun 
farkında mıyız?

DIŞARI ÇIKMAYA 
HAZIR MIYIZ? EVDE 
KALDIĞIMIZA DEĞSiN!

a.ozbey@tayras.com
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Düzenleme Kurumu, Odalar Borsalar 
Birliği tarafından yayınlanmış beş 
beşlik yasal düzenlemeler olmasına 
ve tüm madeni yağ üreticilerinin 
atık madeni yağları toplamak üzere 
PETDER çatısı altında seferber 
olmalarına rağmen bu sorunun 
çözülmediğinin, devam ettiğinin 
farkında mıyız?

l MASKE takmalı mı 
takmamalı mı konusunda on-
larca profesöre saatlerce televizyon 
kanallarında yer veren CNN TÜRK, 
HABERTÜRK, NTV, A HABER, 
BLOOMBERG, TRT, KANAL 24, 
ÜLKE TV, TGRT , HABERGLOB-
AL, TELE1, TVNET, TV100 haber 
kanallarında tek bir sağlık ve çevre 
profesörünün çevre kirlliğine yol 
açan en önemli etmenlerden birinin 
kontrolsüz ortamlarda yakılan atık 
madeni yağlar olduğuna ve bunun 
büyük değil çok büyük bir sorun 
olduğuna deyinmediğinin farkında 
mıyız? 

l Temiz havanın hayatın 
devamı için ne kadar önemli 
olduğunun, COVID-19 salgınında 
hava kirliliği riskinden dolayı 
ZONGULDAK ilimize giriş 
çıkışların yasaklandığının farkında 
mıyız?

l Atık madeni yağlarını 
Yönetmelik dışı uygulamalara 
konu edenlere cezai yaptırım 
uygulanmadığının herkesin 
yaptığının yanına kar kaldığının 
farkında mıyız?

l Aracımızı bakım için ser-
vise götürdüğümüzde değişen 
yağımızı sonrasında zehir olarak 
soluduğumuzun farkında mıyız?  

l Atık yağın içme suyuna 
karıştığında içilemez hâle 
getirdiğinin, sobalarda yakıldığında, 
akaryakıt yerine kullanıldığında 
buhar olup solunduğunda zehrinin 

ciğerlerimize yapıştığının farkında 
mıyız? 

l 20 yaşından küçüklerin, 65 
yaşından büyüklerin ve 20-65 yaş 
arasındakilerin, tarladaki doma-
tesin, dağdaki keçinin, doğal su 
kaynaklarımızın da risk altında 
olduğunun farkında mıyız?

l Atık yağın, içeriğinde benzen, 
toluen, etil benzen, xylene, gilikol, 
stryene, klor, kükürt, nitrojen, fos-
tor, kadmiyum, magnezyum, demir, 
çinko, kurşun, silika, PCB, PAH, 
kalsiyum, nikel, sodyum, vanadyum, 
gümüş, alüminyum, boron, baryum, 
krom, potasyum, lityum, manga-
nese, molibden, kalay, titanyum ve 
bilimum aromatik hidrokarbon-
lar kansorejen, mutajen maddeler 
dolayısıyla çevre ve insan sağlığı 
üzerinde son derece yıkıcı bir etkiye 
sahip olduğunun farkında mıyız ? 

l Mahalledeki ihtiyaç sahi-
plerine destek olmak için yarışan, 
eşini dostunu, komşusunu koruyan 
kollayan, zor zamanda yanında olma-
ya çalışanların bizler olmakla birlikte, 
önümüzdeki araçtan çıkan simsiyah 
egzos dumanı ile yol alanlara kayıtsız 
kalanların da bizler olduğunun 
farkında mıyız? 

l Bir tanecik dünyamız ve bi-
zimde onun vatandaşı olduğumuzun 
farkında mıyız ? 
Eğer ki farkında isek, COVID-

19’dan sonra dışarı çıkmaya ve değişimi 
başlatmaya hazır mıyız?
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İnsanlığın yüksek 
farkındalığı ve
duyarlılığının tek 
kurtuluşumuz olacağının  
da farkındayız.


