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TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Türkiye100, Sektör Meclisleri, Kadın-Genç 
Girişimciler Kurulları OSBÜK

Konu : “ICC SME360X” KOBİ’ler için Çevre 
Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve 
Değerlendirme Platformu Hk.

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmektedir. 
ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini 
kapsamaktadır. 92 ülkede Milli Komitesi bulunan ICC'nin en etkili Milli Komitelerinden biri olan Türkiye 
Milli Komitesi güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin 
önde gelen hukuk büroları, bankaları, firmaları, iş dünyası kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere 
250'den fazla üyeyi temsil etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş dünyasının uluslararası 
çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, başta tahkim, bankacılık, gümrük, rekabet, dijitalleşme, fikri mülkiyet 
ve dış ticaret olmak üzere ICC'nin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlı 
olarak SME360X Platformunun açılışı yapılmıştır. KOBİ'ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve 
Değerlendirme Platformu; KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarına 
ve dirençli olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkilerini 
ölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verilerini 
SME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini 
bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır.
 
KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürü 
ektedir.

Bu kapsamda duyuru ve broşürün, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize aktarmanızı 
rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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Your Measure to Become 
Greener and Competitive
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YOUR MEASURE TO BECOME GREENER AND COMPETITIVE

Countries and companies around the globe are committing to achieving the United Nations 
Sustainable Development Goals by 2030. Small and Medium sized Enterprises (“SMEs”) represent 
over 90% of global enterprises, but little has been done to enable them to join the ongoing transition 
to an inclusive green economy. 

ICC and GIST are partnering to offer micro, small, and medium companies (MSMEs) with access 
to a digital platform with impact analysis and relevant industry benchmarks. This “Software-
as-a-Service” or S.a.a.S platform is user friendly, simple, collaborative, and affordable. SME360X 
will help small businesses manage their operations more efficiently, improve their environmental 
performance, and become part of the new sustainable economy. 

WHAT IS SME360X?

SME360X is a digital assessment tool for MSMEs to measure and value their impact on the 
environment. The assessment is based on the following key performance indicators: 

greenhouse 
gas emissions

water 
consumption

air  
pollution

water and 
land pollution

land  
use

waste 
generation

SME360X enables entrepreneurs to compare themselves with their regional, national, and sectoral 
competitors. This platform will empower small businesses to make more sustainable decisions and 
become more profitable. The platform provides pragmatic advice on how companies can take 
environmentally responsible actions. 



WHY SHOULD BUSINESSES AND SUPPLY CHAIN LEADERS USE SME360X? 

• After a business enters its environmental data on SME360X, the platform will automatically 
provide an estimated sustainability score and an assessment based on a global sustainability 
benchmarking system.

• This Performance of Impact on Environment (PIE) score provides an “economic value”  
on their impacts on nature, advancing the existing ESG methodologies.

• SME360X is a practical and affordable tool that allows small enterprises to be aware of their 
sustainability impact and make the right decisions towards a responsible future. 

• SME360X generates annual statistics that can position SMEs to have enhanced access to 
finance. Financial institutions using the platform will be able to provide lower interest rates, 
increased access to capital and affordable insurance. 

• Information provided by SMEs will be fully secure due to the platform’s highly protected 
blockchain system. 

GLOBAL SUSTAINABILITY CERTIFICATION 

Based on the benchmarking PIE Score calculated by the platform, ICC and GIST will establish 
a global certification for sustainable SMEs to ensure that their sustainability practices are 
recognized throughout supply chains.

SME360X’s certificate will offer recognition for supply chain leaders and MSMEs that are committed 
to including climate-related targets and performance criteria across their business models. By using 
the PIE score, supply chain leaders can formalise climate action in their procurement policies and 
gain a competitive edge in their markets.

REGISTER NOW

 
For more information, please contact

Gabriel Petrus 
Deputy Director, 
ICC Global Partnerships and Development  
E gabriel.petrus@iccwbo.org

https://iccwbo.org/sme360x.
mailto:gabriel.petrus%40iccwbo.org?subject=

