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TOSFED ÇEVRE POLİTİKASI 

İklim değişiyor… Vaktimiz ve çözümlerimiz varken sporumuzun yaşam alanı olan Doğamıza sahip 
çıkalım. Sevgi ve saygımızı göstermenin, çevre bilinçli eylem konusunda sorumluluk almanın tam 
zamanı… 

Bu değişimi gerçekleştirmek ve gelecek nesillere yaşanası bir çevre bırakmak için harekete 
geçmeliyiz.   
 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak hazırladığımız bu politika alanları, çevrenin korunması 
amacıyla sorunların yerinde önlenmesi, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çözümsel yaklaşımlar 
içeren entegre bir yönetim anlayışıyla hayata geçirilmesini teşvik eden dinamik bir modeldir. 

TOSFED çevre politikası, TOSFED olarak tüm sportif organizasyonlarımız ve düzenlediğimiz tüm 
etkinlikler için geçerli olacaktır. 

Bu çerçevede, özellikle şunları taahhüt ediyoruz: 

• Çevresel faktörler ile ilgili geçerli ve düzenleyici tüm gereklilikleri uygulamak, 
• Sportif organizasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çevre yönetimini sürekli 

iyileştirmeye çalışmak, 
• Bu planlamalar kapsamında mevcut ekosistemi koruyarak, çevresel zararlı adımları önlemek. 

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştiriyoruz: 

• En etkili branşlardan başlayarak, düzenlediğimiz sosyal ve sportif organizasyonların çevresel 
etkilerini azaltmaya yönelik eylemleri belirlemek ve uygulamak, 

• Saha değerlendirmesi ve sağladığımız faydayı ölçümlemek, 
• Sürdürülebilir bir yaşam için çevre bilinçli eylem hareketimize tüm paydaşlarımızı dâhil 

ederek performans analizi yapmak,  
• Performansa göre oluşturulacak bir teşvik / yaptırım mekanizması ile programın devamını 

sağlamak, 

 

Bu politikalar çerçevesinde hedefler ve eylem planları belirlenmiş olup EK-1’de, kullanılacak olan 
görseller EK-2’de paylaşılmıştır. Bu program dâhilinde beklenen sonuçların elde edilebilmesi için 
gerekli doküman paylaşımları tarafınıza sunulacaktır. Hedeflere yönelik performans yıllık olarak 
değerlendirilecektir.  

TOSFED ’in çevre politikası tüm çalışanlarımız, paydaşlarımıza iletilir ve tosfed.org.tr web sitesinde 
duyurulur.  
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EK-1 TOSFED ÇEVRE POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA HEDEFLENEN VE PLANLANAN EYLEMLER 

ÇEVRE BİLİNÇLİ YARIŞ ORGANİZASYONU HAREKET PLANI 

Enerji Kullanımı 
• Elektrik/klima/jeneratör kullanımını en aza indirmek (kullanım saatleri ve kurallarını 

belirlemek) 
• Basılı dokümantasyon yerine dijital ortamlı çalışmak, 

 

Su Tüketimi 
• Pet şişeler yerine kişilere özel mataralar önermek, 
• Pet şişe kullanımı halinde şişelerin üzerine isim yazarak israfı önlemek, 

 

Atık Yönetimi 
• Yarış merkezi, medya merkezi, servis park, takımlar, yakıt ikmal noktaları, start-finiş 

seremonileri, özel etapların start ve stop noktalarına plastik, kâğıt, cam, metal ayrıştırma 
kutuları kullanmak,  

• Tıbbi Atık kutuları kullanmak, 
• Pil Toplama kutuları kullanmak, 
• Atık Toplama Alanlarını tabelalar ile yönlendirmek, 

 

Ulaşım 
• Yakıt tasarrufu/karbon salınımı azaltmak için mobil olacak kişilere koordineli çoklu ulaşım 

sağlamak, 
• Lokal üreticilerden tedarik sağlayarak bölgeyi desteklemek ve ulaşımın sebebiyet vereceği 

karbon salınımını engellemek, 
 

Tedarikçiler 
• Organizasyonda yer alan paydaşların ISO14001 standartlarına uygun olanları tercih etmek, 
• Otellerde “Çevre Dostu” belgesi olanları tercih etmek, 
• Yeşil sertifikalı ürün kullanımına öncelik vermek, 
• Yapılan sözleşmelerde “Çevre Bilinçli” aksiyonlar almak, 

 

Çevre Bilinçli Eylem 
• “Sigara İçmeyiniz”, “Çöp Toplama Noktaları”, “Pil Atık”, “Çevre Bilinçli Eylem” gibi tabelaları 

uygun yerlere konumlandırmak ve sahada takibini yapmak, 
• Etaplar, Servis Alanı ve tüm çalışma alanlarını temiz tutmak, temiz bırakmak, organizasyon 

sonunda tüm atıkları/malzemeleri toplamak, 
• Tüm katılımcı araçlara “Çevre Bilinçli Eylem” etiketlerinin uygulanmış olduğunu kontrol 

etmek, 
 

Yangın Söndürücü 
• Gerekli yerlerde ve kullanıma hazır/dolu olarak bulundurmak,  
• Basınç gösterge ve kullanım tarihlerinin kontrollerini yapmak. 

 
Çevre Görevlisi 

• Servis Alanı, Yarış Merkezi ve özel etaplar sorumluları arasından “Eko-Gözetmen” belirlemek 
ve “çevre bilinçli eylem” için yapılan kontrollerde işbirlikçi olmak,  
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Çöp Torbaları 
• Görevli ve gözetmen araçlarına çöp torbaları dağıtmak, 
• Özel etap start ve finişleri ile seyirci alanlarına çöp torbaları koymak. 

 
Eğitim 

• Görevlilere çevre bilinci ile ilgili eğitim vermek. 
 

Malzemelerin Tekrar Kullanımı 
• Basılı malzemelerin “tarihsiz” üretilmesini sağlamak, (Sonraki yıllarda yeniden 

kullanılabilmesi amaçlanmalıdır.) 
• Kullan-at yerine, dayanıklı çevre dostu materyalleri seçmek. 

 

Artan Yemekler 
• Servis alanlarında artan yemeklerin gün sonlarında toplanarak hayvan barınaklarına 

gönderimini sağlamak, (Kürdan, peçete vb. atıkların olmamasına dikkat edilmelidir.) 
 

Medya  
• Basın bülteni, basın toplantısı ve tüm röportajlarda “Çevre Bilinci” ve “Çevre Bilinçli Eylem” 

konusuna değinmek,  
• Doğanın korunmasına yönelik mesajlar vermek, 
• Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun bu öncü girişimini her platformda duyurarak, 

örnek teşkil edecek aksiyonlarımızın anlatımıyla çevresel kolektif bilince katkı sunmak,  
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EK-2 TOSFED ÇEVRE POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA KULLANILACAK GÖRSELLER 
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