
 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu Katılım Sözleşmesi 
 
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) 
tarafından 2016 yılında EBRD fon desteğiyle yürütülmeye başlanan Türkiye Materials Marketplace 
(TMM) projesinin kapsamı genişletilerek Türkiye’nin döngüsel ekonomi ekosistemine katkı sağlayan 
tüm çalışmaların bir çatı altına toplanması ile oluşturulmuştur.  
 
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu Üyeliği; 
 

 Döngüsel ekonomi ile ilgili yürütülen tüm faaliyetlere ve geliştirilen işbirliklerine öncelikli 
olarak dahil olma, 

 Platform aracılığıyla sağlanan eğitimlerden indirimli faydalanma, 
 Döngüsel ekonomi ölçüm araçlarına erişim ve indirim imkanı,  
 Platform tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarında ve kamu kurumları ile yürütülen 

iletişim faaliyetlerinde temsil edilme fırsatı, 
 Sektörel çalışmalara katılım imkanı, 
 Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu, sosyal medya hesapları ve periyodik atölyeler 

aracılığıyla malzeme yönetimi konusundaki iyi uygulamalar ve güncel araştırmalara erişim, 
 Teknik destek araçlarına erişim, 
 TMM’ye dahil olma  

 
hakkı sağlar. 
 
TMM’den faydalanmak isteyen katılımcıların ekte yer alan Türkiye Materials Marketplace Katılım 
Koşullarını da onaylamaları gerekmektedir.   
 
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyelerinden, Platform aracılığıyla ve imkanlarıyla geliştirilen 
işbirlikleri, projeler, hayata geçirilen uygulama ve elde edilen kazanımlar ile ilgili olarak SKD Ekibini 
bilgilendirmeleri beklenmektedir. 
 

☐  Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyesi olmayı kabul ediyorum.

☐  Ekteki katılım koşulları doğrultusunda Türkiye Materials Marketplace’e dahil olmayı kabul 
ediyorum.
 

Kuruluş / Şirket adı: 

_____________________________________ 

İletişim kurulacak kişi/ünvan: 

_____________________________________ 

E-posta: 

_____________________________________ 

İmza: 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Adres: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Telefon Numarası: 

_____________________________________ 

Tarih: 

_____________________________________ 

 

 

 



 

 

Ek: Türkiye Materials Marketplace (TMM) Katılım Koşulları   
 

(TMM’ye dahil olmak isteyen firmalar için geçerlidir.) 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun araçlarından biri olan Türkiye Materials Marketplace Projesi 
(“TMM Projesi”) bir şirketin atık, yan ürün ve işine yaramayan diğer malzemelerinin farklı bir şirket 
tarafından kullanılmasını sağlayan kapalı döngü sistemiyle, girişimcileri ve her ölçekten işletmeyi bir 
dijital platform aracılığıyla bir araya getirir.  
 
TMM’ye atık malzemelerin yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da geri dönüştürülebilir malzemelerden 
yararlanarak hammadde kullanımının azaltılması fırsatlarıyla ilgilenen şirketler (“TMM Katılımcısı”) 
katılım sağlar. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (“EBRD”) aracılık ettiği fon desteği sayesinde 
TMM’ye katılım ücretsizdir. 
 
TMM Katılımcıları, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu tarafından geliştirilen ya da önerilen malzeme 
alışverişine yönelik işbirliği ve fırsatlar için Türkiye Materals Marketplace alt yapısını kullanmayı ve 
SKD ekibini bilgilendirmeyi taahhüt ederler. 
 
TMM Katılımcıları, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu kapsamında sağlanan teknik danışmanlık 
hizmetleri (Circular Vouchers 2.0, Ön Değerlendirme Desteği ve/veya SKD ekibinden alınan teknik 
danışmanlık) aracılığıyla geliştirilen yeni ürün, geri dönüştürülmüş malzeme, atık vb. malzemelerin 
ticareti söz konusu olduğunda, TMM altyapısını kullanmayı ve SKD ekibini bilgilendirmeyi taahhüt 
ederler.  
 
TMM Katılımcılarına Sağlanabilecek Faydalar: 
 

 Hammaddeye olan bağımlılığın ve atık miktarının azaltılması, hammaddelere alternatif 
olabilecek yeni ürünlerin bulunması, bertaraf maliyetlerinden tassarruf edilmesi, 
malzemelerin tekrar kullanım ve geri dönüşümleri sebebiyle ek gelir elde edilebilmesi gibi 
konularda danışmanlık alınabilir, 

 TMM dijital platformuna erişim sağlanabilir, 
 Farklı sektörden firmalar, profesyoneller ve ilgililerle bir araya gelerek iş birliği yapılabilir,  
 Teknik destek programları altında bulunan Ön Değerlendirme, The Circular Vouchers, vb. 

hibe fırsatlarına erişim fırsatı elde edilebilir. 
 

 
Gizlilik Taahhüdü 

Aşağıdaki Gizlilik Taahhütleri taraflarca TMM Projesi’nin katılımcısı oldukları tarihten itibaren 
uygulanacaktır. 

Taraflar, Katılımcılarca belirlenmiş ya da yazılı halde gizli olarak (“Katılımcı Gizli Bilgileri”)   
tanımlanmış tüm gizli bilgilerin (anket ve mail ile paylaşılan) gizliliğini muhafaza eder ve  Katılımcı 
Gizli Bilgileri’ni burada öngörülen amaçlar dışında Katılımcının önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü 
şahıslara ifşa edemez ve bu bilgileri kullanamaz. Bu gizlilik taahhüdü şu gibi durumlarda Katılımcı 
Gizlilik Bilgileri’ni içermez (i) bu sözleşmeyi ihlal edecek herhangi bir ifşa durumunun söz konusu 
olmadığı, halen ve bunu müteakiben genel kullanıma açık bilgiler; (ii) Katılımcıların Taraflara söz 
konusu Katılımcı Gizli Bilgileri’ni açıklamasından önce halihazırda Tarafların mülkiyetinde bulunan 
bilgiler; (iii) Katılımcıların açıklanmasını uygun gördüğü bilgiler; (iv) Tarafların söz konusu Katılımcı 
Gizli Bilgileri hakkında imzaladıkları gizlilik sözleşmesi kapsamına girmeyen kaynaklardan edindikleri 
bilgiler; ya da (v) mahkeme ya da resmi kurumların emri gereğince ifşası talep edilen bilgiler. Diğer 
Katılımcılara Katılımcı Gizli Bilgileri’nin açıklanmasından önce, söz konusu diğer Katılımcılar da aynı 
ya da benzer gizlilik hükümlerine bağlı bulunur. Taraflar, Katılımcı Gizli Bilgileri’ni proje ortağı 
EBRD’yle paylaşma hakkını saklı tutar. 

Katılımcılar, yazılı halde gizli olarak tanımlanıp SKD Türkiye’ye sunulmuş  tüm bilgilerin (“Projeye 
Dair Gizli Bilgiler”) gizliliğini muhafaza eder ve Projeye Dair Gizli Bilgileri burada öngörülen amaçlar 
dışında, SKD Türkiye’nin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa edemez veya bu bilgileri 
kullanamaz. Bu gizlilik taahhüdü şu durumlarda Projeye Dair Gizli Bilgileri içermez; (i) bu sözleşmeyi 



 

 

ihlal edecek herhangi bir ifşa durumunun söz konusu olmadığı, halen ve bunu müteakiben genel 
kullanıma açık bilgiler; (ii) Katılımcılara SKD Türkiye’nin söz konusu Projeye Dair Gizli Bilgilerini 
açıklamasından önce Katılımcıların halihazırda sahip olduğu bilgiler;(iii) SKD Türkiye’nin 
açıklanmasında mutabık kaldığı bilgiler; (iv) Katılımcıların söz konusu Projeye Dair Gizli Bilgileri 
hakkında imzaladıkları gizlilik sözleşmesi kapsamına girmeyen kaynaklardan edindikleri bilgiler;  ya 
da (iv) mahkeme ya da resmi kurumların emri gereğince ifşası talep edilen bilgiler. 

Buradaki şartlar bu sözleşmenin son bulmasını takip eden 5 (beş) yıl boyunca yürürlükte kalmaya 
devam edecek ve geçerliliğini koruyacaktır. SKD Türkiye, TMM Projesi’ne ilişkin bilgileri, Katılımcıların 
Katılımcı Gizlilik Bilgileri’ni önceden yazılı müsaadesi olmadan ifşa etmemek şartıyla yayınlar ya da 
yayınlama hakkına sahiptir. 

Taraflar ve Katılımcılar, bu sözleşme hükümleri uyarınca ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlıkta, bu 
uyuşmazlıkları gayri resmî arabulucularla çözebilirler. Arabulucuların bu uyuşmazlığın çözümündeki 
makul çabalarının yetersiz kalması durumunda, Taraflar ya da Katılımcılar yasal haklarını kullanarak 
dava yoluna gidebilirler. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


