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BİR VARİL BİR AĞAÇ WEB SİTESİ YAYINA AÇILDI 
 

PETDER tarafından kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmek 
suretiyle sürdürülen “Bir Varil Bir Ağaç Projesi”nin web sitesi www.birvarilbiragac.com adresinde 
yayına açıldı. 
 
PETDER tarafından yürütülen ve kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için bir 
fidan dikmek suretiyle; 

- Kamu kurumlarının proje vasıtasıyla desteğinin artırılmasıyla daha fazla miktarda atık motor 
yağının kayıt altına alınmasını,  

- Çevre ve insan sağlığının korunmasını, 
- Atık motor yağlarının zararları ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesini, farkındalık 

yaratılmasını, 
- Yönetmelik dışı uygulamaların, 10 numara yağ ve benzeri isimler altında yapılan kayıt dışı 

faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlanmasını hedefleyen “Bir Varil Bir Ağaç Projesi”nin 
web sitesi (www.birvarilbiragac.com) 14 Ocak 2014 tarihine yayına açıldı. 

 
Web sitesi projenin tanıtımının yanı sıra katılımcı firmalara, projenin süreçlerine ve ağaçlandırma 
alanlarına ilişkin bilgileri de içeriyor. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 3 Eylül 2010 tarihinde imzalanan protokolle başlayan “Bir Varil Bir 
Ağaç Projesi” PETDER’in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği 
içerisinde ülke genelindeki tüm devlet kurumlarına (kamu kurumları, silahlı kuvvetler, belediyeler) 
lisanslı taşıma araçları ile bedelsiz olarak hizmet götürmesi suretiyle topladığı her bir varil atık motor 
yağı için bir fidan dikmesini kapsıyor. 
 
Finansmanı PETDER tarafından karşılanan bu proje ile, 16.500 adedi 2013 yılında olmak üzere, üç 
yılda doğaya 56.500 adet ağaç kazandırıldı. Bu rakam her yıl artmaya devam ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında 
PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar 
yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon 
Mobil, Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas,  Total, Turcas ve Turkuaz PETDER üyesi kuruluşlardır. 
Akaryakıtlar, yağlama yağları ve LPG’nin üretimi, depolanması, ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve çevre 
ile ilgili konularda çalışmalar yapan PETDER aynı zamanda “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”ne paralel olarak “Bir 
Varil Bir Ağaç” çevre projesini de yürütmektedir.  
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