
Avrupa’da Termal  
Güneş Enerjisi Ürünleri 
İçin Kalite Etiketi
Güneş enerjisi ticaretinize güç katın
www.solarkeymark.org 

The Solar Keymark  
CEN Keymark Scheme



Solar Keymark, son tüketicilere bir ürünün Avrupa standartlarına ve bunlara ek 
Solar Keymark gereksinimlerine uyumluluğunu gösteren bağımsız bir sertifika 
işaretidir. Avrupa’da kullanılmakta olan Solar Keymark dünya çapında da gitgide 
tanınmaktadır.  

Solar Keymark, bir CEN/CENELEC Avrupa işaret düzenidir ve sadece 
aşağıdakileri kapsamaktadır:
• Termal güneş enerjisi kollektörleri  
 (EN 12975 Avrupa standartlar serisi baz alınmıştır.) 
• Fabrika çıkışlı güneş enerjisi sistemleri  
 (EN 12976 Avrupa standartlar serisi baz alınmıştır.)
 

Solar Keymark, Avrupa’nın önde gelen test laboratuarlarının sıkı işbirliği ve 
Avrupa Komisyonu’nun destekleriyle Avrupa Termal Güneş Enerjisi Endüstrisi 
Federasyonu (European Solar Thermal Industry Federation, ESTIF) ve Avrupa 
Standartizasyon Komitesi (European Committee for Standardisation, CEN) 
tarafından gelişitirilmiştir. Termal güneş enerjisi ürünleri için temel kalite işaretidir 
ve Avrupa pazarına ve ötesine geniş ölçüde yayılmıştır. 

1 Ocak 2011 itibariyle 1200’ün üzerinde Solar Keymark lisansı dağıtılmıştır.  

Not: Solar Keymark ve CE işareti arasındaki fark
Solar Keymark, bir kalite işaretidir. CE işareti ise, bir ürünün Avrupa direktiflerine göre tanımlanmış 
asgari yasal zorunlulukları yerine getirdiğini gösterir.

Solar Keymark
Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi Ürünleri İçin Kalite Etiketi

Solar Keymark  
deneyimi ve satış üzerindeki etkileri 

“Tüm güneş enerjisi kolektörlerimiz Solar Keymark’la donatılmıştır. 
Solar Keymark, yeni pazarlara girişi ve yeni ürünlerin Avrupa 
pazarına sunumunu kolaylaştırıyor. Gün geçtikce daha fazla 
tüketici, Solar Keymark’ın farkına varıyor ve bu sadece Avrupa’da 
değil tüm dünyada kullandığımız bir pazarlama aracıdır. Solar 
Keymark’ın sadece avantajları olduğunu düşünüyoruz. Solar  
Keymark çercevesinde test, denetleme ve sertifikalandırma  
çok iyi planlanlanarak zorunlu hale getirilimiş.”   
    Andreas Wagner,Wagner & Co.
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Solar Keymark lisans sayısı:

Kaynak: www.solarkeymark.org
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Bir üretici için Solar Keymark’a dair sekiz neden
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Solar Keymark, Avrupa düzeyinde yüksek kalitedeki termal güneş enerjisi 
ürünlerini sertifikalandırmak için yaratılmıştır. Amaç, ticaret bariyerlerinin 
kaldırılması ve Avrupa pazarında ve ötesinde yüksek kalitede termal güneş 
enerjisi ürünlerinin kullanımını teşvik etmektir. 

Üreticiler için Solar Keymark: 
• Daha basit test prosedürü
• Bütün Avrupa ülkeleri için geçerli ortak test
• Akredite test laboratuarları arasında özgür seçim hakkı
• Yeni ürünlerin farklı Avrupa ülkelerinde pazara girişini kolaylaştırma
• Sertifikalı ürünlerdeki değişiklikler için kolaylaştırılmış prosedürler
 

Tüketiciler için Solar Keymark:
• Yüksek kalitede ürünler
• Satılan ürünün test edilen ürünle aynı olduğunun garantisi
• Ürünün ilgili standartlara göre eksiksiz test edildiğinin onayı 
• Sübvansiyonlara erişim

Solar Keymark’ın Gelişimi

“Solar Keymark, son tüketiciye bir ürünün 
dayanıklılığını ve bağımsız bir biçimde test edildiğini 
gösterir. Tüketicinin Solar Keymark tarafından 
düşük performanslı ve düşük kaliteli ürünlere karşı 
korunması ve bu şekilde kamu kaynaklarının daha 
iyi kullanımının sağlanması, sayıları gitgide artan 
hükümetlerce fark edilmektedir. Bu yüzden tüm 
Avrupa ülkelerinde zorunlu hale getirilmeli ve kamu 
teşvikleriyle bütünleştirilmelidir.” 

 
Harald Drück, Solar Keymark Network Başkanı

Solar Keymark’ ın 
faydaları

Daha düşük test ve yönetim maliyetleri 
Sertifikalı ürün 
Daha fazla müşteri güveni
Cironuzun artması için yeni fırsatlar 

Firmanız için daha iyi bir imaj
Termal güneş enerjisi sektörü için devamlı kalite imajı
Avrupa termal güneş enerjisi marketleri için “vize” 
Sübvansiyon mekanizmalarına erişim
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Solar Keymark, ürünün akredite test laboratuarının biri tarafından test edilmesinden 
sonra sadece yetkili bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilebilir.

Sertifikasyon kuruluşu, Solar Keymark sertifikası verilip verilmemesi hakkında karar 
verilmesinden sorumludur. Test laboratuarı ise tüm gerekli testlerden sorumludur. 
Solar Keymark’ı edinmek için test edilen örnek ürünün bağımsız bir denetmen 
tarafından mevcut üretimden veya stoktan rasgele seçilmiş olması başlıca şartlardan 
biridir. Bunların dışında, üretim ve fabrikada uygulanmakta olan Kalite Yönetim 
Sistemi de bağımsız bir denetmen tarafından denetlenecektir. Sertifikalandırma 
kuruluşları, CEN Sertifikasyon Kurulu (CCB) tarafından yetkilendirilmektedir.

Solar Keymark Sertifikasyon sürecini başlatmanın en iyi yolu, bir veya birden fazla 
sertifikasyon kuruluşuyla temasa geçmektir.  Sertifikasyon kuruluşu, üreticiyi izlenecek 
prosedür hakkında bilgilendirecektir. İlk adım genelde başvuru formunun 
doldurulmasıdır. Bazı sertifikasyon kuruluşları sadece belli test laboratuarlarıyla 
çalışmaktadır.

Solar Keymark’ın internet sitesi www.solarkeymark.org üzerinden, en son 
güncellemelere, yetkili sertifikasyon kuruluşlarına ve akredite test laboratuarlarına 
ulaşabilirsiniz.

Solar Keymark 
nasıl edinilir?

Solar Keymark’ı Edinmek

Kolektörünüzün/Sisteminizin 
EN12975/76’ya uygun olarak 

tasarlanmış ve üretilmiş olduğunu  
ve üretim tekniklerinizin uygun bir  
Kalite Yönetim Sistemi’yle (KYS) 

denetlendigini kontrol edin.

Ürünüz 
EN12975/76’ya uygun 
mu ve Kalite Yönetim 

Sistemi mevcut  
mu?

Bir sertifikasyon kuruluşuyla temasa  
geçin, Solar Keymark için başvurunuzu 
yapın ve bir test enstitüsü için anlaşın.

Test enstitüsü, EN12975/76 normlarına 
göre testleri yapar. Bunun yanında üretimi 

ve Kalite Yönetim Sistemi’nizi denetler.

Solar Keymark’ ı  
edindiniz mi?

Tebrikler!

Ürününüzü  
ve şirketiçi 

prosedürlerinizi 
geliştirin.

EVET

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR 
(KYS)
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Temel Koşullar:
•  Ürünün testi akredite bir test  

laboratuarında yapılır.
•  Örnek bir ürün, bir denetmen  

tarafından üretim veya stoktan seçilir.
•  Fabrikanın üretim kontrol sistemine  

(ISO 9000 serisi ile benzer) sahip  
olması gerekir. Bu fabrika üretim sistemi,  
bir denetmen tarafından düzenli olarak  
kontrol edilir.

• Ürün her iki yılda bir fiziksel denetime  
 tabi tutulur.

Sertifikasyon  
Sonrası Koşullar
• Yıllık üretim denetimi 
 Kalite Yönetim Sistemi’nin belgelenmesi
•  Her iki yılda bir Solar Keymark sertifikalı ürünün  

bir denetmen tarafından üretimden veya stoktan 
seçilerek fiziksel teste tabi tutulması

• Yıllık sertifikasyon harcının yatırılması
• Ürün üzerinde yapılan tüm değişiklerin  
 sertifikasyon kuruluşuna bildirilmesi

Solar Keymark sertifikasinin 
etkilerini nasıl en üst düzeye 
çıkarabilirsiniz?
• Pazarlama
   Solar Keymark, aracı ve tüketiciler için:
  • güvenilir kalite ve performansın
  •  ürün belgelendirilmesi hakkında detaylı  

bilginin bir kanıtıdır. 
•  Ticaret bariyerlerini kaldırarak ürününüzün  

Avrupa’da ihracatına başlayın 
Solar Keymark, Avrupa’nın hemen hemen  
her yerinde geçerlidir: Farklı ülkelerde tekrardan  
aynı testleri yapma zorunluluğu yoktur.

1

2

3
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Şuanda sekiz yetkili sertifikasyon kuruluşu bulunmaktadır: 
• AENOR (İspanya)
• CERTIF (Portekiz)
• DIN CERTCO (Almanya)
• ELOT (Yunanistan)
• ICIM (İtalya)
• Kiwa Gastec Certification (Hollanda)
• SP (İsveç)
• TSU Piestany (Slovakya)

Avusturya, Çin, İspanya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, 
Slovakya, İsveç ve İsviçre’de olmak üzere termal güneş enerjisi ürünleri için 
toplam 19 test laboratuarı bulunmaktadır. 

Yukardaki liste Kasım 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.
En son güncellemelere www.solarkeymark.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Solar Keymark’ı Edinmek
“Solar Keymark’ı edinmek kolaydır. Tüm sürecin hazırlıkları, 
sadece 3-4 iş günü sürer. Fiyatlar ve gerekli bilgiler hakkında 
bilgilendiren Sertifikasyon Kuruluşu’yla sağlanan iyi iletişim  
bu süreci kolaylaştırır. Bunun dışında test laboratuarıyla da  
iyi ilişki kurmak hem test sürelerini kısaltmak açısından hem  
de test süreci ve sonrasındaki gerekli denetim hakkında bilgi 
edinmek adına önemlidir.”

Christian Stadler, Sonnenkraft

Sertifikasyon kuruluşları ve test  
laboratuarları nerede bulunmaktadır?

Sertifikasyon kuruluşu ve akredite  
test laboratuarlarını barındıran ülke

Sadece akredite test laboratuarlarını 
barındıran ülke
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Tasarruflar 
“Solar Keymark; test, sertifikasyon ve ilgili idari prosedürlerin idari 
ve mali yükünü büyük ölçüde azaltır. Geçmişte, Solar Keymark 
öncesinde, her ürün ve her ülke için ayrı ayrı test ve sertifikasyon 
yapmak gerekiyordu. 

Bu hem çok pahalıydı, hem de çok zaman almaktaydı. 
Uluslararası bir şirket olarak, “aile” sistemini içeren esnek “test ve 
sertifikasyon” sisteminin sağladığı tasarruflardan faydalanmaktayız. 
Bir üretici, “aynı” sistemi farklı boyutlarda ürettiğinde, bunlar artık 
(aynı “ailenin” içinde) aynı tip, sistemin farklı boyutlardaki alt türleri 
olarak kabul edilmektedir.” 
  
  
 Rob Meesters, Solahart

Solar Keymark’ı edinmenin  
ve Solar Keymark’a sahip olmanın  
sertifikasyon maliyetleri:

Solar Keymark’ı elde etmenin başlangıç  
maliyeti (sertifikalandırılan ürün başına maliyet): 
• Test, ilk fabrika denetimi, sertifikasyon: 6000 - 12000 €

Solar Keymark korumanın yıllık maliyeti:
•  Yıllık fabrika denetimi, iki yıllık ürün denetimi ve sertifikasyon: 

2000 – 3000 €

Birden fazla ürünün testi ve sertifikasyonu, ürün başına maliyeti 
önemli ölçüde azaltir.

Solar Keymark  
kimler tarafından tanımaktadır?

Bazı ek şartların talep edildiği birkaç istisna dışında Avrupa Birliği’ndeki  
tüm ulusal sübvansiyon şemaları ve mevzuatları Solar Keymark’ı tanımaktadır. 
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Yazarların bildiği kadarıyla, bu dokümanın içinde yeralan bilgiler dokümanın yayınlandığı an 
itibariyle tamdır ve doğrudur. Yazarlar, bu broşürün içinde yeralan  bilgiler ışığında alınacak ticari 
veya diğer kararlar hakkında herhangi bir sorumluluk taşımaz. 
Brüksel- Kasım 2010.

Bu broşür, Avrupa Birliği projesi QAiST çerçevesinde hazırlanmıştır.  
QAiST projesini destekleyen kurum ve kuruluşlar:  

BSW-Solar/Langrock, Kingspan Renewables/Thermomax, 
Wagner & Co, Cölbe. Tüm hakları saklıdır.

Solar Keymark internet sitesinde: www.solarkeymark.org,  
şunları bulabilirsiniz:
• Sertifikalı ürünlerin listesi
• Akredite laboratuarların listesi
• Yetkili sertifikasyon kuruluşlarının listesi
• Farklı dillerde çeşitli broşürler

 QAiST - Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology 
(Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma Teknolojilerinde Kalite Güvencesi)

Projenin amacı, Avrupa termal güneş enerjisi 
ısıtma ve soğutma sektörünün üye devletler 
tarafından kabul edilen çevre hedeflerine  
(2020 yılına kadar enerji ihtiyacının %20sinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması) 

sürdürülebilir katkıda bulunulması için termal güneş enerjisi ürünlerinde kalite 
güvencesini geliştirmek ve üye ülkelerin global teknolojik liderliğini daha  
da pekiştirmektir.

Avrupa Termal Güneş Enerjisi Endüstrisi Federasyonu
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)

Rue d´Arlon 63-67
B-1040 Brussels (Belgium)
Tel: +32 2 546 19 38
Fax: +32 2 546 19 39
Email: info@estif.org

 

www.solarkeymark.org

Solar Keymark / Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi Ürünleri İçin Kalite Etiketi8


