ENDÜSTRİYEL YETKİNLİK DEĞERLENDİRME VE DESTEKLEME PROGRAMI
(EYDEP) BİLGİ NOTU
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
geliştirilmiş olan “Endüstriyel Yetkinlik
Değerlendirme ve Destekleme Programı
(EYDEP)”, sektörel yeteneklerin ve
niteliklerin,
 Envanterinin oluşturulmasını,
 Seviyelendirilmesini ve
 Haritasının çıkarılmasını amaçlar.
EYDEP, savunma, güvenlik, havacılık, uzay sektörlerinde üretim alanlarında yer alan firmaların
endüstriyel yetkinliklerinin, yerlileştirme politikaları doğrultusunda nasıl etkin / verimli
kılınabileceğini ve teknoloji geliştirme ve yerlileştirme süreçlerine hazırlık seviyelerini de analiz
eder. Ayrıca EYDEP, sinai sürdürülebilirlik için firmalarımızın hangi konularda gelişim sağlaması
gerektiğinin raporlarını oluşturacak, ulusal teknoloji geliştirme ve yerlileştirme politikalarımızın
oluşturulabilmesi için girdi sağlayacaktır. Program sayesinde, üretim sektörü içerisinde yer
alan özgün yetkinliklere sahip firmalar, hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini
kolaylıkla görebilecekler, paydaşlar ise sektörel bütünlük/sürdürülebilirlik için hangi alanlarda
nasıl stratejik kararlar alınması gerektiği konularında ciddi bir karar destek mekanizmasına
sahip olacaklardır. Ek olarak, sektörün teknolojik yönelimleri daha kolay kestirilebilecektir.
Uygulama, genel ortak algıda buluşmuş, ortak
değerlendirme dilini konuşan, eğitilmiş ve SSM
tarafından EYDEP özelinde sertifikalandırılmış
değerlendiriciler
tarafından
yürütülecektir.
Değerlendirmeler ile firma yetenekleri ve
idari/teknik/finansal
kapasitesi
gözden
geçirilecek ve alt seviyelerde sınıflandırmalar ile
raporlanarak
paydaşlara
düzenli
olarak
sunulacaktır. Yapılan bu çalışmalarda, firmaların
hangi konularda ne kadar yetkin olduğunun
haritası çıkarılabileceği gibi, firmaların savunma sektörü içerisinde aktif yer almalarının
sağlanması (sinai sürdürülebilirlik) için gelişim sağlaması gereken alanlar da raporlanacaktır.
Bu
raporlara
dayanarak,
değerlendirilen firmalarımız için
geliştirme
ve
destekleme
stratejileri oluşturulacak ve bu
stratejiler
ilgili
destek
mekanizmaları ile harekete
geçirilecektir. Düzenli aralıklarda yeniden yapılacak değerlendirmeler ile firmanın zaman
ekseninde ilerleyişi, gelişimi, geçirdiği aşamalar, destek programlarının verimliliği gibi süreçler,
gözlenebilecektir. Değerlendirme soru setleri 1 ortak soru setinden ve alan türüne göre
değişen 5 farklı soru setinden oluşmaktadır. Firmalarımız, çalışma alanlarına göre uygun
olduğu değerlendirilen soru seti ile değerlendirileceklerdir.

Değerlendirme talebi ana yüklenicilerimiz ya da
kurumlarımız tarafından yapılabileceği gibi, firmalarımız
da değerlendirme talebinde bulunabileceklerdir.
Değerlendirme süreci yandaki gibi yürütülmektedir.
Saha çalışmalarında yapılacak değerlendirmeler
neticesinde
ve
kurumlarımızın
beklentileri
doğrultusunda, KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu destek
alanları belirlendikten sonra, EYDEP çatısı altında
firmalarımıza destekler sağlanabilecektir.

Destekleme süreci yanda
adımlarda yürütülmektedir.

gösterilen

Değerlendirmesi yapılmış ve zaafiyet alanları saptanmış sektör firmalarımız için;
 Ürün sahipliği ve yerlileştirme,
 Teknoloji, Ar-Ge ve Patent Yönetimi,
 Ürün Geliştirme, Üretim Geliştirme,
 Kurumsallaşma ve Kalite Sistemi,
 Test, Kalifikasyon, Sertifikasyon,
 Yüksek teknoloji edinimi ve geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri,
 Yurt içi katma değer artışının sağlanabilmesi için gereken yerlileştirme ve millileştirme
faaliyetleri ve
 Kritik teknoloji geliştirme ve prototipleme alanlarındaki faaliyetler, EYDEP kapsamında
verilebilecek desteklerdendir.
EYDEP, adil, açık, sektörün genel anlamda kabul edebileceği bir sistem olarak kurgulanmıştır.
Düzenli aralıklarda yeniden yapılacak değerlendirmeler ile firmaların zaman ekseninde
ilerleyişi, gelişimi, geçirdiği aşamalar vb. izlenebilecektir. Dolayısı ile ilgili kurumlarımız
tarafından sektörel gelişim ve yerlileşme, gerçek zamanlı olarak takip edilebilecektir.
EYDEP
değerlendirmesinden
geçirilmek
isteyen
firmalarımızın
öncelikle
sanayilesme.ssb.gov.tr adresinde yer alan portal kaydını gerçekleştirmeleri ve portal verilerini
eksiksiz girmeleri beklenmektedir. Ardından, eydep@ssb.gov.tr adresine bir talep e-maili
göndererek değerlendirme listesine eklenebilecekler ve gerekli planlamaların yapılmasının
ardından sonraki süreçler hakkında bilgilendirileceklerdir.

