
Sürdürülebilirlik KTSD’nin ve sektörlerimizin birinci öncelikleri arasındadır.
KTSD sektör paydaşları ile 2008 yılında, çamaşır deterjanlarının üretimi, dağıtımı ve evsel tüketiminde kullanılan kimyasalların, ambalaj malzemesinin ve enerjinin azaltılması ile
“sürdürülebilir üretime” katkıda bulunma ve tüketicileri yıkama alışkanlıkları konusunda bilinçlendirme amacıyla, “Konsantrematik Projesi”ni hayata geçirmiştir.
Bulaşıcı hastalıklardan ve enfeksiyon yayılımından korunmak için hijyenin önemine dikkat çekmek amacında olan KTSD, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı ile birlikte “Suya Sabuna Dokunun”
projesini hayata geçirmiştir.
KTSD Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) projesinin hayata geçirilmesi için destek vermiştir.
KTSD tüketicilere yönelik olarak internet sitesinde faydalı bilgiler sunmaktadır.

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ

MİSYONUMUZ Ev ve kişisel bakım endüstrisini global normlara uygun olarak şekillendirecek
her türlü yasal, bilimsel ve toplumsal konuda yetkin bir sivil toplum örgütü olarak sektörün
Türkiye’deki gelişimine destek olmak; tüketicinin bilinçlendirilerek sağlıklı, güvenilir ve
kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak.
VİZYONUMUZ KTSD, ev ve kişisel bakım endüstrisinin yasal, bilimsel ve toplumsal
platformlardaki ortak sesidir.

KTSD kozmetik, kişisel bakım, deterjan, temizlik ve hijyenik kağıt sektörlerinde ulusal bir
bilgi paylaşım platformudur.
KTSD sektörün imajına zarar verebilecek iç ve dış etkilere engel olmaya yardımcı
olmaktadır.
KTSD yerel sektörel iletişim ağının kurulmasında ve geliştirilmesinde aktif bir role
sahiptir.
KTSD ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla da güçlü bir iletişim içindedir.
Etik kurallara uyum ve tarafsızlık KTSD’nin temel ilkeleridir. Üyelerimiz Rekabet
Hukuku’na aykırı hiçbir davranış ve faaliyette bulunmamayı taahhüt etmektedir.

KKDİK (REACH)
SEA (CLP)

KTSD Türkiye mevzuatının AB mevzuatı ile pratik bir şekilde uyumlaştırılabilmesi için bu süreçle ilgili gelişmeleri

yakından takip etmekte ve yetkili otorite ile görüşlerini paylaşmaktadır. Ayrıca, ilgili kılavuzlara yönelik görüş

yazıları hazırlamaktadır.

KTSD üyelerinin faaliyet alanındaki tüm konulara yönelik ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim

halindedir.

KTSD uygulamada yaşanan sorunların ve yetkili kurumun yorum farklılıklarının belirlenmesi ve dile

getirilmesinde etkili bir rol oynamaktadır.

KTSD çeşitli paydaşlarının çalışmalarında da aktif olarak yer almaktadır.

KTSD gerekli durumlarda tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşlar ile iletişime geçmektedir.

KOZMETİK
MEVZUATI

KTSD sektörlerimizin Avrupa Birliği’ndeki temsilleri ile güçlü bir iletişime sahiptir.
KTSD CE ve AISE’nin bir üyesidir.
KTSD yasal, teknik ve ilgili tüm diğer konularla paydaşlarla bilgi alış-verişinde bulunur.
 KTSD bu paydaşlarla ortaklaşa etkinler düzenler ya da destek verir.

KTSD üyelerini e-bültenler, e-postalar ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.

KTSD sektörlerimizi etkileyecek gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır.

KTSD “Üye Bilgilendirme Toplantıları” düzenlemektedir.

KTSD paydaşlarını ve tüketicileri www.ktsd.org.tr adresi aracılığıyla bilgilendirir.

BİYOSİDALLER

DETERJAN 
MEVZUATI

AISE, deterjan ve dezenfektan endüstrilerinin Avrupa’daki iletişim ağıdır. EC, EP, ECHA
ve diğer paydaşlar ile güçlü bir ilişki ve iletişime sahiptir. Yerel dernekler aracılığı ile yerel
sorunların ve/veya çözümlerin haritalanmasını ve AB açısından değerlendirilmesini
gerçekleştirmektedir.
CE, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri için Avrupa’daki iletişim ağıdır. CE kozmetik
sektörünün yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenilir bir sektör olarak tüketicilere ürünler
sunması için çalışmalarını sürdürmektedir. AB ve uluslararası ölçekteki paydaşlar ile
iletişim halindedir.
EDANA, hijyenik kağıt sektörlerinin Avrupa’daki iletişim ağıdır. EDANA hijyenik kağıt
ürünleri sektörlerinin tüketicilere daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla sektörün
sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir.
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SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Genel Kurul

Denetleme 
Kurulu

Yönetim Kurulu

Hukuk Kurulu
Kozmetik 

Ürünler Yürütme 
Kurulu

Temizlik ve 
Hijyenik Kâğıt 

Ürünler Yürütme 
Kurulu

İletişim Komitesi
Üye İlişkileri 
Geliştirme 
Komitesi

İş Sağlığı Güvenliği

Çevre Kanunu ve 
İlgili Mevzuat

Hazır Ambalajlı 
Mamuller

Klinik Araştırmalar

Tıbbi Cihazlar 

Tüketici Hakları Kanunu 
ve İlgili Mevzuat 

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı

Ekonomi 
Bakanlığı

Sağlık 
Bakanlığı
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