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Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla geliştirilen TMM Platformu, üyelere malzeme 
alışverişi imkanı sunarak maliyetlerini azaltmayı, farklı endüstrilerde yan ürün 
olarak kullanılabilecek malzemelerin sistem üzerinden el değiştirmesiyle 
ekonomik ve çevresel fayda yaratmayı amaçlar. 

Türkiye Materials Marketplace (TMM), malzemelerin 
endüstriler arası yeniden kullanımı yoluyla ekonomik ve 
çevresel değer yaratan ödüllü bir platformdur.
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TMM websitesi, sosyal 
medya hesapları ve 
periyodik atölyeler yoluyla 
malzeme yönetimi 
konusundaki iyi 
uygulamalar ve güncel 
araştırmalar hakkında bilgi 
edinin.

Sürdürülebilirlik alanında 
yenilikçi çalışmalar yürüten 
ve sektörlerine yön veren 
firmalar ile bir araya gelin.

Türkiye’deki yasal 
çerçevenin geliştirilmesi 
çalışmalarına görüş 
bildirerek atıkların ikincil 
hammadde olarak 
değerlendirilmesine imkan 
sağlayın.

Satmak ve satın almak 
istediğiniz malzemeleri  
platforma ekleyin.

Hammaddeye olan 
bağımlılığınızı azaltın.

Atık miktarınızı azaltın.

Hammaddelerinize alternatif 
olabilecek yan ürünler satın 
alın.

Bertaraf maliyetlerinden 
tasarruf edin, hatta 
malzemeleri tekrar kullanım 
ve geri dönüştürme yoluyla 
ek gelir kazanın.

Yakınınızdaki tesislerle iş 
birliği yaparak lojistik 
maliyetlerinizi azaltın.

İŞ BİRLİĞİ 
İMKANLARI VE İYİ 
UYGULAMALARA 
ERİŞİM

YENİ İŞ 
FIRSATLARI 1

Kaynak yönetimi 
konusunda rekabetçi bir 
yaklaşım geliştirin.

İkincil hammadde 
kullanarak CO2 
emisyonlarınızı  azaltın.

Sektörünüze öncülük 
ederek kurumsal itibarınızı 
güçlendirin.

KURUMSAL 
İTİBAR VE 
REKABETÇİ
YAKLAŞIM

2
Türkiye’deki teknik 
danışmanlardan ücretsiz 
destek almak için iletişime 
geçin.

Yatırım planı geliştirin ve 
Banka ile finansman 
imkanlarını görüşün.

EBRD İLE 
İŞ BİRLİĞİ3 4

Neden katılmalısınız?



Nasıl katılabilirsiniz?

FON DESTEĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BİLİM, SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİMİ DESTEKLEYEN KURUMLAR

Projenin websitesini inceleyin ve 
firmanızın atık yönetimi, çevre, 
üretim ve sürdürülebilirlik 
birimlerini bilgilendirin.

1
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Katılım Sözleşmesi’ni imzalayıp 
e-mail veya posta ile SKD 
Türkiye ekibine iletin.2

5 Satmak veya satın almak 
istediğiniz malzemeleri 
Platform’a yüklemeye 
başlayın.3 Firma içinde proje ekibi 

oluşturarak ana iletişim 
kişisini belirleyin.
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4 Hesabınıza giriş yapın, Platform 
kullanımı konusunda SKD Türkiye 
ekibinden temel eğitim alın. 

****
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6 Olası malzeme 
alışverişleri 
konusunda SKD 
Türkiye 
bünyesindeki 
uzmanlar ile 
çalışın ve 
deneyimli 
danışmanlardan 
teknik destek 
almak için 
iletişime geçin. 

7 EBRD’nin olası 
finansman 
imkanlarını 
inceleyin.

8 Yan ürün ve atık 
mevzuatlarının 
geliştirilmesi 
hakkında, kamu 
kurumlarında 
tartışılmak 
üzere, geri 
bildirim ve 
görüşlerinizi 
SKD Türkiye 
ekibine iletin.

9 Platform’da 
gerçekleştirdiğiniz 
malzeme 
alışverişlerinizi 
web siteniz, sosyal 
medya 
hesaplarınız ve 
sürdürülebilirlik 
raporunuzda 
anlatın.

BAŞLARKEN

EK FIRSATLAR
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T.C
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI




