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KTTD GÜNCEL ÜYE SAYISI: 71
3

KTTD, sosyal sorumluluk bilinci yüksek 7 büyük

kuruluşun öncülüğünde kurulmuştur.

Devam eden süreç içerisinde, sektör paydaşları 

olan; üretici firmalar, lojistik firmaları

ve temizleme istasyonlarının katılımı tebliğin hitap ettiği

taraflar bir çatı altında toplanmıştır ve nihai durum

aşağıdaki gibi olmuştur;



KURULUŞ 

AMAÇLARI
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• Kimyasal maddelerin nakliyesinde kullanılan tank/tanker tipi araç ve 

plastik taşıma kaplarının yüzeylerinin temizlenmesi faaliyetinin; 

Ulusal Mevzuata ve ayrıca AB normlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmesini ve de yapılan işlemlerin belgelendirilmesini 

temin etmek. 
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• Üye işletmelerde çevre koruma bilincinin 

yerleşmesini sağlayarak, nihai atıkların 

bertarafı yoluyla ekolojik dengenin 

bozulmasına engel olma amacının 

güdülmesi mantığını yerleştirmek.

• Üye işletmelerin oluşturduğu sektör 

çalışmaları ve gereksinimleri baz alınarak; 

Ulusal Mevzuat çalışmalarının 

geliştirilmesine katkıda bulunmak.
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KTTD’ nin En Temel Hedefi;
Hurdacılık mantığını geride bırakarak; modern atık yönetimi 

kapsamında çalışmalar yapılmasını teşvik etmektir.
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• İçinde yaşadığımız endüstriyel dünya koşullarında;

büyüyen ekonomi ile Çevre Kirliliği ters orantılı bir ilişki

içerisindedir.
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• Dolayısıyla KTTD, Misyon Ve Vizyon Olarak; 

Global anlamda ekonomik sürdürülebilirliğin

sağlanabilmesi için; atığın geri kazanımı=enerjinin geri

kazanımı=sürdürülebilir ekonomi mantığının esas alındığı

çalışmaları teşvik etmektedir.
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YETKİLENDİRİLMİŞ 

KURULUŞ
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TERMİNOLOJİ

Taşıma kapları: IBC tank, plastik varil ve bidonlar,

Temizleme belgesi: Temizlenmiş tanker tipi araçlara verilen

belge,

Temizleme etiketi: Taşıma kaplarının temizlendiğini gösterir

etiketler.

Raporlama:KTTD, online yazılım sistemi aracılığı ile

temizleme faaliyeti belge kullanımlarına ait dataları

saklamakta ve raporlamaktadır.
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Türkiye 

Temizleme 

Belgesi:
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Plastik Taşıma Kabı Temizleme Etiketi:
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KTTD DİYOR Kİ;
KTTD’ nin yürüttüğü, Temizleme Faaliyeti

Belgelendirmesi (Tankerler için; Temizleme Belgesi,

Plastik Taşıma Kapları için;Temizleme Etiketi)

çalışmalarının realite de tam anlamıyla uygulanabilir ve

efektif olabilmesi için ilgili tüm tarafların; özellikle Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’nın ve İl Müdürlüklerinin, denetim ve

sorgulamalarında KTTD belgelendirme sisteminin takibi ve

sorgulamasının yapılması sistemin uygulanabilirliği ve devamlılığı

açısından önemli bir destek olacaktır.
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ÜYELERİMİZ DİYOR Kİ;

KTTD Üyeleri ciddi anlamda bir yatırım yaparak 

kurdukları tesislerinde beklenen ve gerekli oranlarda

ticari hacim sağlayamamaktadır.Bunun sebebi;   iptidai

yöntemlerle çalışan tesisler ve/ veya lisansız çalışan

tesislerdir.Dolayısıyla KTTD üyeleri, sektörde aynı işi

yapan tüm tesislerin mevzuata uygun bir şekilde lisanslı

ve belge vererek çalışmasının temin edilmesi

hususunda destek beklemektedir.
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Teşekkür Ederiz…
Ayhan Özekin
KTTD Yönetim Kurulu Asil Üyesi
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