FİRMA DUYURUSU

TÜRKİYE’NİN DÖNGÜSEL EKONOMİ PLATFORMU KAPSAMINDA
FİRMALAR İÇİN “ÖN DEĞERLENDİRME DESTEĞİ”
1. Arka Plan
Türkiye Materials Marketplace (TMM) Projesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fon desteği ve
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) yürütücülüğünde 2016 yılından bu yana
devam etmektedir. Proje kapsamında oluşturulan “TMM Platformu”, sektörler ve işletmeler arası
malzeme (atık, ikincil hammadde, yan ürün, alternatif hammadde, standart dışı ürün, vb.) alışverişine
yönelik bir platformdur. TMM Projesi, döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda perspektifini sürekli
genişletmiş ve 2020 yılı itibarıyla “Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu” olarak değer
zincirlerindeki bütünsel bakış açısını faaliyetlerine daha fazla entegre ederek gelişmeye devam
etmektedir.
Döngüsel Ekonomi Platformu kapsamında, üye firmalar arasındaki malzeme alışveriş (endüstriyel
simbiyoz) fırsatlarının ve diğer döngüsel ekonomi olanaklarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesine
yönelik olarak çeşitli teknik destek araçları sunulmaktadır. 2020 yılında uygulaması başlayan teknik
destek araçlarından biri de “firma ön değerlendirme” desteğidir.

2. Firma Ön Değerlendirme Desteği Amaç ve Kapsamı
Ön değerlendirme desteği üye firmalara ücretsiz olarak sağlanan bir hizmettir. Desteğin amacı,
başvuruda bulunan firmanın prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri dikkate alınarak
başta malzeme alışverişleri olmak üzere döngüsel ekonomi ile ilgili öncelikli fırsat alanlarının
belirlenmesidir. Söz konusu değerlendirme başvuru yapan firmanın önereceği ya da SKD Türkiye Proje
Ekibi tarafından belirlenen bir sektör uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir. Destekten öncelikli
olarak gıda, plastik, elektrikli-elektronik ekipmanlar ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet
gösteren firmaların yararlanması ve her sektörden iki firmanın desteklenmesi hedeflenmektedir.
Malzeme alışveriş (endüstriyel simbiyoz) fırsatları kapsamında; firmanın kullanabileceği ve/veya
değerlendirmek üzere verebileceği öncelikli atık, ikincil hammadde, yan ürün, alternatif hammadde,
standart dışı ürün, vb. malzemeler ve olası kullanım yöntemleri değerlendirilecektir.
Diğer döngüsel ekonomi fırsatları kapsamında ise; ürünlerin tüm değer zincirindeki en belirgin atık ve
kayıpların minimize edilerek değer yaratılmasını sağlayacak ürün ömrünün uzatılması, tekrar kullanım,
yeniden üretim, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, geri kazanım, vb. fırsatlardan öncelikli ve yüksek
potansiyelli olanlar tespit edilecektir.
Elde edilen çıktılar, firmanın bu alanda bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olurken platform
aracılığıyla gerçekleştirilecek işbirliklerini de hızlandıracaktır. Firmalar ayrıca, belirlenen öncelikli alan
ve proje fikirleri ile ilgili daha ayrıntılı teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması için
yine üye firmalara sağlanan “The Circular Vouchers 2.0.” desteğine başvuruda bulunabileceklerdir.

3. Başvuru ve Süreç
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-

Ön değerlendirme desteğinden yararlanmak isteyen firma, ekteki başvuru formunu doldurarak
15/06/2020 tarihine kadar melisc@skdturkiye.org adresine gönderecektir.
SKD Türkiye Proje ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında firmanın çalışma için uygun
bulunup bulunmadığı firmaya iletilecektir.
Uygun bulunması halinde çalışmayı yürütecek sektör uzmanı, çalışmanın kapsam ve takvimi
netleştirilecektir. Çalışmanın bir aylık süre içinde tamamlanması öngörülmektedir.
Çalışma kapsamında firma, ilgili uzmana prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri
ile ilgili bilgileri iletecektir. İhtiyaca ve şartlara bağlı olarak uzman firmayı ziyaret edebilecektir.
Çalışmanın sonucunda uzman tarafından hazırlanan taslak rapor firma ve SKD Türkiye Proje ekibi
tarafından incelenecek, görüşler doğrultusunda nihai hale getirilerek taraflara iletilecektir.

4. Değerlendirme Kriterleri
-

2. Bölümde belirtilen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara öncelik verilecektir.
Firmanın başvuru aşamasında verdiği bilgiler ve varsa öncelikli beklentileri dikkate alınacaktır.
Gerekli bilgilerin SKD Türkiye Proje ekibi ve ilgili sektör uzmanı ile paylaşımında sıkıntıların
olmaması dikkate alınacaktır.
Firmanın sektörün genelini temsil eden özelliklerde olması tercih sebebi olacaktır.
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FİRMA ÖN DEĞERLENDİRME TEKNİK DESTEĞİ BAŞVURU FORMU
FİRMA/İŞLETME GENEL BİLGİLERİ
Firma adı:
İşletme adı (firmanın birden fazla
işletmesi varsa):
Adres:
İnternet adresi:
Firma kuruluş yılı:
Firma yetkilisi ve iletişim bilgileri:
İrtibat kişisi ve iletişim bilgileri:
Firma/İşletme çalışan sayısı:
Faaliyet gösterdiği sektör-alt sektör
ve NACE kodu:
Yıllık ciro:
Firma/işletme ile ilgili diğer bilgiler
(istenirse):
FİRMA/İŞLETME GİRDİ-ÇIKTI BİLGİLERİ
Üretimde kullanılan temel girdiler:
(hammadde, enerji, atık, geri
dönüştürülmüş malzeme, vb.)
Ürünler:
Başlıca atık ve yan ürünler:

ÖN DEĞERLENDİRME TALEBİ İLE İLGİLİ BEYAN
Ön değerlendirme talebinde
bulunma nedeni:
Ön değerlendirmeden öncelikli
beklentiler:
Çalışma için önerilen sektör
uzmanı: (*)
Çalışma çerçevesinde ilgili bilgilerin
paylaşımı ile ilgili görüşler:
(*)

c Bilgi paylaşımında sıkıntı olmayacaktır.
c Bilgi paylaşımında sıkıntılar olabilir.

Uzman önerilmesi zorunlu değildir. Eğer öneri varsa uzmanın özgeçmişi formun eki olarak verilecektir. SKD
Proje ekibi olarak önerilen uzmanla ilgili değerlendirme yapılacak olup, değerlendirme doğrultusunda farklı bir
uzmanın belirlenmesi de mümkün olabilecektir.

