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SANGEM, bir ESO kuruluşudur
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Neden SANGEM?

� Eski şehir Sanayi Odası ESO ’nun öncü
giri şimiyle kurulan ve kâr amaçsız 
(non -profit ) bir kurulu ş olan Sanayi 
Geliştirme Merkezi SANGEM ’i var 
eden d üşünce nedir?
�Neden SANGEM?
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Sanayi ve KOB İ’ler

�Ne yazık ki; sanayi, pek az sayıdaki 
dönemde merkezî ve yerel 
yöneticilerin ilk öncelikleri arasında 
olabildi.
� Sanayi i şletmeleri arasında ise KOB İ

olarak isimlendirdi ğimiz küçü k ve orta 
ölçekli i şletmeler ‘ üvey evlat ’
muamelesi g örd ü.Üvey evlat

Külkedisi
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KOB İ’ler

� Kayıtd ışı suçlamalarının, yüksek faizli 
kredinin yarattı ğı ağır yüklerin, te şvik 
ve destek ad ına yaratılan b ürokratik 
zorlukların oda ğında genelde KOB İ’ler 
oldu.
� KOB İ’ler ad ına yazılıp çizilenler, ayn ı

oranda kolaylı ğa ve uygulamaya 
dönü şemedi.
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KOB İ Sorunları

� KOB İ’lerin ana sorununun F İNANSMAN 
oldu ğu gibi bir genel g örü ş var.
� KOB İ’lere bir miktar fon yaratılıverse 

tüm sorunların çö zülüverece ği 
düşüncesinde olanların sayısı hiç de az 
değil.
� Ama konunun ayrıntılarına girildi ğinde 

sorunun sadece finansman ihtiyacı
olmad ığı görülüyor.

Kredi ?
Destek ?
Teşvik ?

Banka

Kredi ?
Destek ?
Teşvik ?

Kredi ?
Destek ?
Teşvik ?

Kredi ?
Destek ?
Teşvik ?



SANGEM 6

KOB İ Sorunları

� KOB İ sorunlarını inceledi ğimizde şu 
alanlarda sorunlar g özümüze 
çarp ıyor:

1. Yönetsel sorunlar,
2. İnsan kayna ğı ve personel sorunları,
3. Uzmanla şma ve enformasyon 

sorunları,
4. Üretim yönetimi sorunları,
5. Pazarlama yönetimi sorunları,

SANGEM
araştırıyor
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KOB İ Sorunları

6. İhracat sorunları,
7. Halkla ili şkiler, ileti şim ve tan ıtım 

sorunları,
8. Teknoloji, ar-ge ve yenilikçilik 

sorunları,
9. Vergi, mevzuat ve b ürokrasi 

sorunları,
10. Finansman ve finansa eri şim 

sorunları.
SANGEM
çözüm
geli ştiriyor
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KOB İ Sorunları

�Günümüz şartlarına geldi ğimizde; 
KOB İ’lerin tek ba şlarına ba şarılı olma 
şanslarının azald ığını görüyoruz.
� Küçü k ve orta ölçekli i şletmelerin 

başarılarında kümelenmeler in ve 
işbirli ği ağlarının giderek daha etkili 
oldu ğu gözleniyor.
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Yerel ve B ölgesel Kalk ınma

�Günümüzde kentler ve b ölgeler arası
yarışta da KOB İ’lerin özel bir yeri ve 
değeri var.
� KOB İ’leri olmaları gereken yetkinlik ve 

nitelik d üzeyine eri ştirmeden yerel ve 
bölgesel kalkınma giri şimlerinin 
başarılı olması beklenmemelidir.
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Rekabet ve B ölgesel Kalk ınma

� Bir b ölgenin kalkınma a şaması, 
rekabetçili ğe dayan ır.
� Eğer işgücü, yönetim, altyap ı ve iş

ortam ı rekabetçi ise di ğer bölgelere 
oranla daha h ızlı ve verimli kalkınmayı
öng örebiliriz.
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Rekabetçi İş Ortam ı

� Bir b ölgede rekabetçi i ş ortam ının var 
olması, orada rekabetçi i şletmelerin 
bulunmasına ba ğlıdır.
� Sonu ç olarak; genelde i şletmelerin, 

özelde KOB İ’lerin rekabetçi bir 
çalışma anlayı şına ve iş modeli ne 
sahip olmaları vazgeçilmezdir.
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“Maliyetlerden İbaret Değil…”

� Sağlam rekabetçi bir i ş ortam ı
oluşturmak, i şletme yönetiminin 
sadece ‘statik maliyet avantajından ’
ibaret olmad ığını doğrular.
�Rekabetçilik, ‘saplantı halinde’ i şgücü

maliyetlerini d üşürmeye çalı şmaktan 
‘çok daha fazla’ bir şeydir.
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Sürd ürülebilirlik

�Rekabetçilik sayesinde sa ğlanacak 
gelişmenin ise kısa ömürlü ve bir 
seferlik de ğil, sürd ürülebilir (uzun 
ömürlü) olması gerekir.
�Rekabetçi ve sürd ürülebilir geli şme 

ile sadece ekonomik alanda de ğil, 
sosyal ve çevresel g üvenlik 
alanlarında da iyile şme sağlanır.
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ESO � SANGEM

� Eski şehir Sanayi Odası ESO ’nun
Sanayi Geli ştirme Merkezi SANGEM ’i
kurma d üşüncesinin arka plan ı bu 
gerçeklerden olu şmaktad ır.
� ESO, değişik uzmanlık ve yetkinlik leri 

olan bir ekibin bu sorunların üzerine 
sağlam ve sonu ç alıcı ad ımlarla 
gitmesini hedeflemektedir.
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SANGEM

� SANGEM düşüncesinin temellerini 
ülkenin, b ölgenin ve yerelin 
ekonomik, sınaî ve sosyal gerçekler i 
oluşturmaktad ır.
� Sadece ‘ standart e ğitim ’ verip 

işletmelerin iyile ştirmeleri kendi 
başlarına uygulamalarını beklemenin 
doğru olmad ığını biliyoruz.
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SANGEM ve Etik S özleşme

� SANGEM ekibinin çalı şma alan ı, 
sanayinin ve KOB İ’nin mutfa ğıdır.
� SANGEM, sanayici ile i şbirli ği içinde 

yapılacak katılımcı bir çalı şmanın 
örneklerini olu şturacaktır.
�Mutfakta sanayici ile birlikte yap ılacak 

çalışmanın güven zemini, SANGEM 
ekibi tarafından taahh üt edilmi ş etik 
sözle şmedir.



SANGEM 17

SANGEM’in Öncelikli Amac ı

1. SANGEM’in öncelikli amacı, çok 
sayıda KOB İ’nin katılıp yarar 
sağlayabilece ği biçimde uygun sınaî
sektörlerin rekabetçili ğinin 
iyile ştirilmesi,

2. Eski şehir sanayinin mal ve hizmet 
üretiminde küresel rekabet g ücüne 
kavu şması,
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SANGEM’in Öncelikli Amac ı

3. Dünya pazarlarında kabul g ören 
ürünlerin ve hizmetlerin 
gerçekle ştirilmesi ve 
ticarile ştirilmesi ile b ölgenin 
ekonomik ve sosyal yönden 
gelişmesine katkı sa ğlamaktır.
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SANGEM’in Öncelikli Amac ı

� SANGEM’in öncelikli amacının 
yorumu nedir?

1. Kalkınma, üretimden geçer.
2. Üretimin KOB İ’ler açısından anlam ı

ise verimli ciro , yüksek katma de ğer
ve zenginlik artı şıdır.
� SANGEM, kendi misyonunu b öyle 

yorumlamaktad ır.
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SANGEM’in İş Modeli

� SANGEM’in iş modeli temel olarak iki 
ana eksenden olu şmaktad ır:

• Birinci eksen , KOB İ’lerden sektörel
gelişime ve b ölgesel kalkınmaya 
doğru giden yakla şımdır.

• İkinci eksen ise geli şime ve yenili ğe 
açık  sektörlerden KOB İ’lere do ğru 
giden yakla şımdır.
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SANGEM’in İş Modeli

� SANGEM, Eski şehir’de sanayi 
geliştirmenin mikrodan makro ölçe ğe 
kadar ilk akla gelen ismi ve adresi 
olmayı hedeflemektedir.
� Bu hedef, KOB İ’lere anlık dan ışmanlık 

hizmetlerden kriz yönetimine, sektör 
ve bölge ölçekli projelere kadar 
faaliyetleri içermektedir.
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SANGEM’in İş Modeli

� SANGEM’in çalışmaları üç ayrı ba şlık 
altında yürütülecektir:

1. Merkeze yap ılacak KOB İ ziyaretleri ve 
buna ba ğlı anlık dan ışmanlık 
hizmetleri ,

2. Acil durum danışmanlık, ko çluk veya 
çözüm projeleri ,

3. Öncelikli sektör ve ard ından KOB İ
seçimine dayalı projeler .
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İşbirli ği

� SANGEM; ortak çalı şmanın, 
işbirlikleri nin ve ağlar ın önemini 
bilmektedir.
� Bu nedenle; ESO, TOBB, ATAP, 

AB İGEM, KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, 
KOB İ AŞ, TOSYÖV, üniversiteler gibi 
kamu / özel / sivil kurum ve 
kurulu şları ile ileti şim ve ili şki içinde 
olacaktır.
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ESO � SANGEM

� Eski şehir Sanayi Geli ştirme Merkezi 
SANGEM, Eski şehir Sanayi Odası ’nın 
ülkemize ve kentimize kazand ırdığı
ilklerden birisidir.
�Ne ilkidir, ne de sonuncusudur.
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Teşekkürler…

Eskişehir için 

her şey…
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SANGEM’e Erişim

SANGEM
Eskişehir Sanayi Geli ştirme Merkezi

Organize Sanayi B ölgesi, İş ve Ticaret Merkezi,
Bankalar Blo ğu No: 4
26110 Eski şehir
Tel: (222) 236 03 34 (pbx) Faks: (222) 236 03 37
http://www.sangem.org
bilgi@ sangem .org

SANGEM, bir ESO kuruluşudur


