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Eşdeğer Parça Uygulaması  

Bilindiği üzere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayı ve 13.01.2015 tarihli 

genelgesi ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayini 

desteklemek amacıyla başlatılan, (muadil) eşdeğer parça kullanımıyla ilgili genelge 1 

Haziran’da yürürlüğe girecektir. Buna göre, 1 Haziran’dan sonra araçlarda orijinal parça 

yerine yerli sanayinin ürettiği belgelenmiş eşdeğer parçalar kullanılabilecektir. T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1575 sayılı ve 19.01.2015 tarihli yazısı ile eşdeğer parça 

belgelendirme görevini 2 yıl süre ile TSE’ye vermiştir.  

Eşdeğer parça belgelendirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli altyapı 

çalışmaları TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Yurtdışı uygulama örnekleri incelenerek, Türkiye şartlarına en uygun uygulama yöntemi 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak, parçalara ait teknik kriterler oluşturulmaktadır. 

İhtiyaç duyulan test, standart ve regülasyonlar listelenmiştir. Başvuru süreci, belgelendirme 

süreci, kontrol süreçleri tanımlanmıştır.  

 

Eşdeğer parça uygulamasına ürünlerin tanımlanmasını sağlayan yaklaşımlar dikkatlice 

çalışılarak süreçte hem sanayiciye destek olunması, hem de ‘Eşdeğer Parça Belgesi’nin ait 

olacağı ürünle ilgili içerdiği teknik değerlendirmelerle içeriği kuvvetli bir belge olması 

hedeflenmektedir. 
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Eşdeğer Parça Belgelendirmesi Ürünler (6 ürün grubu, 20 ürün): 

Bu ürünler ilk süreçte belgelendirmeye esas ürünler olarak TSE Genel Sekreterliği tarafından 

belirlenmiştir. İlk etapta sigortacılıkta en çok değiştirilen 20 ürün için çalışmalar yapılmıştır. 

Diğer ürünler için iş ve işlemler kısa sürede başlayacaktır. 

 
PARÇA ADI 

1 ÖN TAMPON 

2 ARKA TAMPON 

3 ÖN PANJUR 

4 MOTOR KAPUTU 

5 BAGAJ KAPAĞI 

6 ÖN SAĞ KAPI 

7 ÖN SOL KAPI 

8 ARKA SAĞ KAPI 

9 ARKA SOL KAPI 

10 ÖNPANEL 

11 ÖN TAMPON DEMİRİ 

12 ÖN SAĞ ÇAMURLUK 

13 ÖN SOL ÇAMURLUK 

14 ARKA SAĞ ÇAMURLUK 

15 ARKA SOL ÇAMURLUK 

16 SAĞ FAR 

17 SOL FAR 

18 ÖN CAM 

19 RADYATÖR 

20 JANT 
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TSE’nin ilgili birimi ve sorumlu kişilerin iletişim adresleri 

TSE ULMB, otomotiv sanayiine ait tüm uygulamalarda aktif olarak çalışan birimleri ve 

teknik ve personel altyapısı ile Eşdeğer Parça Belgelendirme projesini üstlenmiştir. İş ve 

işlemler, ULMB’ye bağlı Araç Tip Onay Müdürlüğü’nce takip edilmektedir. 

Araç Tip Onay Müdürlüğü’nde eşdeğer parça irtibat personeli: 

Sezai KOLAT 

skolat@tse.org.tr, 0 312 592 5422 

Gamze CANARSLAN 

gcanarslan@tse.org.tr, 0 312 592 5407 

 

 

 

 

Belgelendirme TSE EPB 

Kontroller Belgelendirme 

Başvuru 

Test ve 
Deneyler 

Üretim 
Yeri 

İnceleme 

TSE 
EPB 

Başvuru  

mailto:skolat@tse.org.tr
mailto:gcanarslan@tse.org.tr
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Eşdeğer Parça Belgelendirme Süreci 

 

BAŞVURU 

 

 

Başvurunun TEKNİK KOMİTEDE 
Değerlendirilip, ilgili TESTLERE karar 
verilmesi 

 

 

Firmada ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ yapılması ve yapılabilen 
TESTLERİN FİRMADA YAPILMASI 

 

 

Firmada yapılamayan testlerin LABORATUVARA 
gönderilmesi 

 

 

Muayene ve Deney Sonuçlarına göre RAPOR 
Yazılması 

 

 

KOMİTE 

 

 

BELGE 

 

 

 
Eşdeğer Parça 

İşlevsellik 

Kütle ve 
Boyut 

Malzeme 
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Süreç 

BAŞVURU: 

Firma www.tse.org.tr adresinde başvurular kısmından online olarak alınmaktadır. 

BAŞVURUNUN TEKNİK KOMİTEDE DEĞERLENDİRİLİP, İLGİLİ TESTLERE 

KARAR VERİLMESİ 

Yapılan başvurular İlgili birim amiri tarafından belgelendirme uzmanına yönlendirilecek ve 

belgelendirme uzmanı incelemeyi Teknik Komiteye sunacak ve Teknik Komite eşdeğer parça 

için uygun kriteri belirleyecektir. 

FİRMADA ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ YAPILMASI VE YAPILABİLEN 

TESTLERİN FİRMADA YAPILMASI 

Belgelendirme uzmanı incelemeyi inceleme uzmanına yönlendirecek ve firma ile iletişim 

kurup inceleme için gün belirlenmesini sağlayacak. İnceleme uzmanı firmada gerekli 

incelemeleri yapacak, yapılamayan testler için numune alınarak deneylerin yapılabildiği 

onaylı laboratuvarlara gönderecektir. 

MUAYENE VE DENEY SONUÇLARINA GÖRE RAPOR YAZILMASI 

Numuneler ile ilgili deneyler sonuçlandıktan sonra inceleme uzmanı ilgili numune için rapor 

hazırlayacak ve ilgili raporu belgelendirme uzmanına yönlendirecektir. 

KOMİTE 

Komite ilgili dosyayı inceleyerek belge verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. 

BELGE 

Firmanın ilgili numunesine belge verilmesi kararı çıkması durumunda idari büro firmanın 

belgesini düzenleyerek faturalandırıp firmaya teslim edecektir. 

 

 

 

 

http://www.tse.org.tr/
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Başvuru Sırasında gerekli Belgeler: 

(a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge 

(b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalamaya yetkili olan kişinin/kişilerin imza 

sirküleri (Noter tasdikli) 

(c) Marka tescil belgesi onaylı sureti 

(ç) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan 

sözleşme 

(d) Avans dekontu 

(e) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri 

suretleri 

(f) Hizmet Sözleşmesi 

(g) Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu  

(ğ) Eşdeğer Parça Uygunluk Belgesi istenen ürünün teknik dokümanları 

(h) Eşdeğer Parça Uygunluk Belgesi alınması istenen ürünün teknik çizimleri, 

(ı) Orijinal ürünün teknik dokümanları 

(i) Orijinal ürünün teknik çizimleri 

(j) Orijinal ürünün OEM numarası 

(k) Üretim yeri öncesi bilgi formu 
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SSS 

 

1. Eşdeğer Parça Nedir? 

 

Eşdeğer Parça Genelgede belirtildiği üzere; 

Eşdeğer (muadil) parça, bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-orijinal parçaların 

değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili yasal mevzuat (yönetmelik, standard, teknik 

düzenleme) çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla 

(kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, 

akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır. 

 

 

2. Belgelendirmek istediğim her ürün için orijinal parça tedarik etmem gerekiyor mu? 
 

-Bilindiği üzere ‘Eşdeğer (muadil) parça, bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-

orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili yasal mevzuat (yönetmelik, 

standard, teknik düzenleme) çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre 

orijinal parçayla (kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen 

kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır.’ İbaresi 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı genelgesinde bu tanımla yayımlanmıştır. Bu sebeple 

ilgili ürün için orijinal parçanın görülmesi gerekmektedir. 

 

3. Belge alırsam belge kapsamımda ne yazacak? 

Her eşdeğer parça, yerini alacağı orijinal parçanın araç üzerinden işlevini üstlenecektir ve 

dolayısıyla bu orijinal parça ile tanımlanır. Orijinal parçanın değiştirildiği, eşdeğer 

parçanın kullanıldığı aracın markası, ticari tanım bilgisi ve donanım bilgisi eşdeğer 

parçanın tanımının içindedir. Orijinal parçanın OEM numarasının da bu tanımlamada 

önemli yeri olacaktır. Yani üreticiler genel bir ‘eşdeğer kapı üretimi belgesi’ veya ‘eşdeğer 

X marka aracın kapısının üretimi belgesi’ değil, belgelendirilecek olan ‘A marka aracın B 

ticari tanımı C donanımlı modelinin sağ ön kapısı’dır. Bu yaklaşım, eşdeğer parça 

tanımının vazgeçilmez bir özelliğidir. 

 

4. TSE Eşdeğer Parça Belgelendirme Programı nasıl olacak? Belgelendirme sırasında 

neler yapılacak? 

Bu belgelendirme aşamasında eşdeğer parçaların orijinal parça ile kütle, boyut, malzeme 

ve işlevsellik açılarından kıyaslanarak belgelendirilmesi söz konusudur.  

Parçaların tabi tutulacağı test ve deneylerle ilgili olarak, genelge, ayrıca, ‘Belgelendirilecek 

ürün için yapılacak test/deneylerde takip edilecek test/deney prosedürleri kabul görmüş 
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uluslararası standartlarda yapılmalıdır. Belgelendirilecek ürün için fonksiyonellik 

özellikleri, malzeme özellikleri ve tasarım ölçütleri deneye tabi tutularak tespit edilmelidir. 

Belgelendirme kuruluşu, ürün testlerini metal, plastik, aydınlatma parçalarına yapılan ana 

testler kapsamında malzeme, parça, işlevsellik ana kriterlerine göre yapmalı bu amaçla 

mutad testleri uygulamalıdır.’ ifadesini de kullanılmıştır. 

Firmaların üretim yeterlilikleri, kalite kontrol yeterlilikleri, üretim süreçlerinin ve 

ürünlerinin takip edilebilirlik özellikleri TSE personeli tarafından uygun süreçler ile 

değerlendirilecektir.  

 

5. Eş değer parça belgelendirmesine esas teknik dokümanlar  

 

Genelge’de belirtildiği üzere eşdeğer parçanın kütle, boyut ve işlevsellik konularında 

orijinal parça ile toleransları dahilinde uyumlu olmalıdır. Bunu belirlemek amacıyla 

Eşdeğer parça orijinal parça ile kıyaslanacaktır. 

 

6. Belge ve varsa marka kullanım şartları nelerdir. Haksız marka kullanım yaptırımları 

nelerdir? 

 

Firma markasını aldığı belgenin kapsamında kullanmak ile mükelleftir. Haksız marka 

kullanımı durumunda kullanıma göre yönergede belirtilen şartlarda mahkemeye gidilebilir. 

  

7. Belgeyi sürdürme,  askıya alma, geri çekme ve iptal kuralları nelerdir? 

 

Yönerge ’de belirtilen şartlara uyulmadığı takdirde ( kalite sistemi kayıtlarının uygun 

tutulmaması, ürünlerde güvenliği engelleyecek bir problem çıktığında vb. durumlarda) 

TSE belgeyi problem giderilinceye kadar askıya alabilir, geri çekebilir ve ya iptal edebilir. 

 

8. Ücret politikası nedir? 

 

Ücretler araç parçasına göre ve yapılan testlere göre değişiklik arz eder. Yapılan test 

sayılarına ve üretim yeri incelemelerine göre değişebilir. 
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Eşdeğer Parça Belgelendirilmesi ile ilgili Haberler 

 

1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Sn. Bakanı Fikri IŞIK tarafından yapılan açıklama: 

https://www.tse.org.tr 

2. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 13.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı genelge: 

Hazine Müsteşarlığı Genelgesi  

https://www.tse.org.tr/tr/haber/1/4862/otomotiv-yan-sanayiinde-esdeger-parca-uygulamasi-1-haziran-2015te-basliyor---.aspx
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tsb.org.tr%2Fimages%2FDocuments%2FGenelge%2F2015-2%2520say_l_%2520Genelge-E_de_er%2520par%25C3%25A7a%2520belgeleme.pdf&ei=p8NRVcn6GsyesgG7n4CICA&usg=AFQjCNEaKEKWyb1XS5b3ZFq7txDjfN6ThQ&sig2=0qbn64v4AiJ66Kn9Hgus7w&bvm=bv.92885102,d.bGg&cad=rja

