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ÖZET
Enerji, insanlÕk ve gelece÷imiz için hayati önem arzeden bir unsurdur. Bu unsurun evlerimiz ve iúyerlerimizde güç
olarak, insan ve eúya taúÕmacÕlÕ÷Õnda kullanÕlmasÕ enerjiyi ekonomilerin de en önemli bileúenlerinden biri haline
getirmektedir. Güvenilir, temiz enerji, enerji güvenli÷i ve ülke ekonomileri için oldukça kritik bir önem taúÕr. Yerel
kaynaklar kullanÕlarak ve enerji kaynaklarÕnÕ çeúitlendirme vasÕtasÕyla ithal edilen yabancÕ enerji kaynaklarÕna olan
ba÷ÕmlÕlÕk azaltabilir. Bu sebeple fotonlarÕ elektrik enerjisine çeviren fotovoltaikler kullanÕlarak yenilenebilir bir
enerji kayna÷Õ olan güneú enerjisi kullanabilmektedir. Fotovoltaik (PV) hücreler do÷ru akÕm (DC) üretmektedirler,
fakat do÷ru akÕmÕ, ev ve iúyerlerindeki makina ve cihazlarÕn çalÕúmasÕnÕn sa÷lanmasÕ için alternatif akÕma (AC)
dönüútüren güç elektroni÷i devreleri kullanarak bu makina ve cihazlar kullanabilmektedir. Bu bildiride Amerika
Birleúik Devletleri’nde güneú enerjisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanÕnda yapÕlan ve süregelen çalÕúmalar
detaylÕ olarak anlatÕlmaktadÕr
karbon gazlarÕ emisyonu gibi hava kirletici unsurlarÕn

1. GøRøù
Güneú Enerjisi; elektrik üretim kapasitesinin
arttÕrÕlmasÕ için kullanÕlabilen temiz, sonsuz
denebilecek kadar bol, yaygÕn ve yenilenebilir bir
enerji kayna÷ÕdÕr. Güneú enerjisinden elektrik üretimi
sadece günden güne artarak ithal edilen do÷al gaz
talebini azaltmayacak, ayrÕca elektrik üretimi yapan
termik santrallerden kaynaklanan zehirli gaz
emisyonunu da azaltacaktÕr. Güneú enerjisi, çeúitli
teknolojiler
kullanÕlarak
elektrik
ve
ÕsÕyÕya
dönüútürülmek suretiyle çok faydalÕ enerji formlarÕ
halinde insanlÕ÷Õn hizmetine sunulabilmektedir.

2.DOE(DEPARTMENT OF ENERGY)
VE AEI’NøN (THE ADVANCED
ENERGY INøTøATøVE) KURULUùU
Amerika Birleúik Devletleri enerji birimi (DOE), sadece
enerjinin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak amacÕyla de÷il, ayrÕca

miktarÕnÕ azaltan, temiz enerji teknolojilerini içeren ve
Amerika’nÕn gelece÷ini güvence altÕna alan, bunlarÕ
güçlendiren çözümler keúfetmek için kurulmuú bir
birimdir. øleri enerji teknolojilerinin geliúimine artan
ilginin gere÷ine dikkat çekmek ve gelece÷in iúgücünü
inúa etmede halkÕn farkÕndalÕ÷ÕnÕ arttÕrmak amacÕyla
2006 yÕlÕnda Amerika Birleúik Devletleri BaúkanÕ
George W. Bush tarafÕndan iki önemli giriúim olan
ACI (The American Competitiveness Initiative ) ve
AEI (The Advanced Energy Initiative) baúlatÕlmÕútÕr
[2].
AEI’
nÕn
ilgilendi÷i
yenilenebilir
enerji
kaynaklarÕndan biri Güneú enerjisidir ve Baúkan
George W. Bush güneú enerjisi teknolojilerinin
geliúiminin desteklenmesi amacÕyla 2006 yÕlÕnda SAI’
yi (Solar America Initiative) kurmuútur [2].
DOE (Amerika Birleúik Devletleri Enerji Birimi)’nin

2006 yÕlÕnda “DOE Goals” baúlÕ÷Õyla yayÕnlamÕú oldu÷u
stratejik plan aúa÷Õdaki hedefleri içermektedir.

x

2.1. Enerji Stratejik Hedefler
Amerika’nÕn güvenli, güvenilir ve temiz enerji kontrolü
x Hedef 2.1.1. Enerji yo÷unlu÷u :
¾ Enerji çeúitlili÷ini arttÕrarak petrole olan
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ azaltmak.
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x

Hedef 2.2.2. Enerjinin çevresel etkileri:
¾ Enerji üretimi ve kullanÕmÕndan kaynaklanan
zehirli gaz emisyonunu, hava, su ve topra÷a
olan çevresel etkilerini azaltarak ekosistem
kalitesinin geliútirilmesi.
Hedef 2.3.3. Enerji altyapÕ sistemi:
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¾ Daha esnek, daha güvenilir ve daha yüksek
kapasiteli Birleúik Devletler enerji altyapÕsÕ
yaratmak [1].

x

2.2. Bilimsel Stratejik Hedefleri
Birleúik Devletlerin bilimsel keúifçili÷ini ve ekonomik
rekabet gücünü yükseltmek, teknoloji ve bilim
aracÕlÕ÷Õyla yaúam kalitesini geliútirmek
x Hedef 2.2.1. Bilimsel buluúlar :
¾ Birleúik devletler rekabetçili÷inin yürütece÷i
büyük bilimsel keúifler baúarmak, Amerikan
ruhu oluúturmak ve halkÕn enerjiye olan
yaklaúÕmÕnÕ kökten de÷iútirmek ve ulusal
güvenlik ve çevresel kalite kriterlerini yerine
getirmek.
x Hedef 2.2.2. Bilimin Temelleri:
¾ Yeni nesil mühendis ve bilim adamlarÕnÕ
yetiútirmek, Birleúik Devletlerin bilimsel
üstünlü÷ü için gerekli laboratuar ve altyapÕ
imkânlarÕnÕ temin etmek ve bilimsel imkânlar
tesis etmek.
x Hedef 2.3.3. ÇalÕúma Bütünleútirme:
¾ Temel ve uygulamalÕ çalÕúmalarÕ birleútirmek,
yenilikleri hÕzlandÕrmak ve Birleúik Devletlerin
enerji ve di÷er gereksinimleri için dönüúümsel
çözümler üretmek [1].

3. SAI (SOLAR AMERICAN INITIATIVE)
Kurulan SAI giriúimi enerji güvenli÷inin, bilimsel
geliúim ve yeniliklerinin stratejik yol haritasÕnÕ
belirleyen DOE 2006 stratejik planÕndaki hedefleri
desteklemektedir. SAI ayrÕca güneú ve güneúle iliúkili
araútÕrmalarÕ, güneú enerjisi teknolojilerinin geliúimi ve
enerji yönetimi hedefleri çerçevesinde Ulusal enerji
politikasÕ ve Enerji PolitikasÕ AntlaúmasÕnÕ (EPACT
2005) düzenlemiútir.

x
x

performansÕnÕ arttÕrmak için araútÕrma ve geliútirme
(Ar-Ge) faaliyetlerine hÕz verilmesi.
Birleúik
Devletler
imalat
kapasitesinin
geniúletilebilmesi ve üretim maliyetlerinin daha
aúa÷Õlara
çekilebilmesi
için
yeni
imalat
teknolojilerinin geliúimi.
EPACT 2005 ile tutarlÕ kabullenilmiú ilk aktiviteler
ve kullanÕm úeklinin arttÕrÕlmasÕyla yeni güneú
teknolojilerinin yayÕlÕmÕnÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ.
Kamu iktisadi teúekkülleri ile özel sektörün iúbirli÷i
yapma çabalarÕyla enerji teknolojilerinin yayÕlmasÕ
ve bu teknolojilerin kullanÕmÕnÕn desteklenmesi [1].

3.1. SAI’ Ye KÕsa Bir BakÕú
SAI, daha az pahalÕ, daha verimli ve yüksekçe güvenilir
fotovoltaik (PV) sistemlerin yapÕmÕnÕn en yüksek
performanslÕ ürün tasarÕmÕ ve üretim iúlemleri üzerine
araútÕrma ve geliútirme (Ar-Ge) faaliyetlerini
arttÕracaktÕr.
A.B.D. baúkanÕnÕn, SAI’ nin çalÕúmalarÕna 2007 mali
yÕlÕ için bütçe talebi 148,4 milyon dolar ve bu bütçenin
66 milyon dolardan daha fazlasÕ güneú enerjisi araútÕrma
geliútirme faaliyetlerine ayrÕlmÕútÕr. 2007 bütçesinden
fotovoltaikle (PV) iliúkili olarak kullanÕlmasÕ için talep
edilen finansman 139,8 milyon dolardÕr[2].

3.2. SAI’nin Hedefleri
SAI nin destekledi÷i birimin, performansÕnÕ ve
maliyetini kanÕtladÕ÷Õ PV sistemler için piyasaya
yönelik hedefledi÷i 3 tip hedefi vardÕr. Bunlar úebekeye
ba÷lÕ konutlarÕn kullanÕmÕna uygun olan, ticari amaçlÕ
olan ve yararlÕ uygulamalar için olanlardÕr. SAI için
ayrÕntÕlÕ maliyet hedefleri úekil 1 ve úekil 2 de
gösterilmiútir. Bu hedefler, enerji bilgi idaresi olan EIA
(Energy Information Administration) nin nispi ev
elektrik fiyatlarÕ esas alÕnarak oluúturulmuútur [2].

EPACT 2005’ te üzerinde en fazla yo÷un olarak durulan
konu, yabancÕ enerji kaynaklarÕna olan ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ ve
yenilenebilir enerjinin üretim ve elde edilme
maliyetlerinin azaltÕlmasÕ üzerine olmuútur. Bu
do÷rultuda Birleúik Devletinin teúviki ve deste÷i de SAI
nin hedeflerine ulaúmasÕnda önemli bir etken olacaktÕr.
Bu plan SAI ve 2015 yÕlÕna kadarki süreçte birimin
Birleúik Devletler çapÕnda üstlenece÷i teúvik edici
yaygÕn ticarileútirme faaliyetlerinin detaylarÕ, temiz
güneú teknolojilerinin benimsenmesi ve kabul
edilmesini açÕklamaktadÕr [1].
Birim, SAI nÕn aúa÷Õdaki hedeflerini baúarmak için
koordineli bir strateji geliútirmiútir. Bunlar;
x

øleri (Geliúmiú) fotovoltaik (PV) sistemlerin
maliyetlerini
düúürmek
ve
malzemelerin

ùekil 1: PV için maliyet düúümü
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de÷erine ulaúmasÕdÕr [8.] Güneúin bir enerji kayna÷Õ
olarak kullanÕlmasÕ ile enerji çeúitlili÷i sa÷lanmasÕ
dalgalanan do÷al gaz fiyatlarÕnÕn etkilerinin azalmasÕna
yardÕmcÕ olabilir.

ùekil 2: 2005-2015 aralÕ÷Õnda PV pazar payÕ

3.3. SAI’nin Birleúik Devletlere Olan
KatkÕlarÕ
Geleneksel elektrik üretiminin önemli bir miktarÕnÕn
yeni enerji teknolojileri ile üretilmesi çaba sarfedilmesi
gereken önemli bir sorundur. Amerika Birleúik
Devletleri anlÕk 1000 Gigawatt(GW)
güç üretim
kapasiteli devasa bir elektrik üretim sistemine
sahiptir[3]. Buna zÕt olarak 2005 yÕlÕnda Birleúik
Devletler fotovoltaik (PV) sistemlerinin kurulu gücü
0,44 Gigawatt(GW) olmakla beraber bu miktar toplam
kurulu gücün sadece %0,1 oranÕndaydÕ[4]. ùimdilerde,
güneú enerjisi yalnÕzca Texas ve California gibi
eyatlerde de÷il, ülkenin hemen her yerinde mevcut olup
New York ve Minnesota gibi büyük bölgelerde kayda
de÷er miktarda enerji güneúten sa÷lanabilmektedir.
Gerçekte, Ulusal Yenilenebilir Enerji LaboratuarÕ
(NREL) projeksiyonlarÕna göre, Amerika’daki her evin
çatÕsÕna 3 Kilowatt(kW) gücünde PV sistemi kurulmuú
olsaydÕ, 420 milyar kilowatt-saatten (GWh)fazla
elektrik enerjisi elde edilmiú olunacaktÕ ki bu enerji
Birleúik Devletlerin toplam elektrik enerjisi talebinin
%35 inden fazladÕr [5].
Güneú enerjisi teknolojileri úuan ki elektrik üretim
kapasitesine tamamlayÕcÕ olarak enerji ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ
arttÕrabilir. Son yÕllarda, do÷al gazÕn güç santrallerinde
kullanÕlmasÕ yeni üretim kapasitesinin büyük ölçüde
artmasÕnÕ sa÷ladÕ ve bunun sonucu olarak son 15 yÕl
içerisinde do÷al gazÕn güç santrallerinde kullanÕlmasÕ
do÷al gaza olan talebin artmasÕnÕn yanÕnda dramatik
olarak do÷al gaz fiyatÕnÕn düzenli ve hÕzlÕ bir úekilde
artmasÕna da yol açtÕ. Do÷al gazÕn arz ve talep
arasÕndaki sÕkÕ dengesi ile jeopolitik geliúmeler ve hatta
hava durumu de÷iúikleri bile istikrarsÕz ve düzensiz bir
piyasanÕn oluúmasÕna neden olmaktadÕr. ùuanda do÷al
gaz talebinin %85 i Birleúik Devletlerin kendi öz
kaynaklarÕndan sa÷lanmaktadÕr [6]. Do÷al gaz tüketimi
2005 yÕlÕnda günlük 61 milyar metreküp iken [7], 2025
yÕlÕ için öngörülen miktar günlük 74 milyar metreküp
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ùekil 3: Do÷al gazdan elektrik üretimi ve do÷al gaz
maliyetleri
SAI’ nin çalÕúmalarÕ dahilinde, yaygÕnlaúmÕú
fotovoltaikler(PV), lüzum görülen yeni elektrik üretim
kapasitesi ortaya çÕkarmada önemli bir rol oynayabilir.
Kurulan PV nin her MW’Õ için 0,6 MW’lÕk yeni
kapasite ortaya çÕkacaktÕr. Bu de÷er Birleúik Devletler
için ortalama kabul edilebilir bir rakamdÕr. Çeúitli
senaryolar gösteriyor ki PV’lerin kullanÕmÕ 2015 te
ilave olarak % 10-25 ve 2030 da %40 lara varan ilave
yeni kapasite ortaya çÕkarÕlabilir. Aúa÷Õdaki úekilde
2030 yÕlÕ için alt sÕnÕr, makul ve birikmeli kapasite
ilaveleri (üst sÕnÕr) olmak üzere 3 farklÕ senaryo için
projeksiyonlar gösterilmektedir [9].

ùekil 4: 2030 daki yeni kapasite ilaveleri(altsÕnÕr,
makul ve üst senaryolar)
Enerji ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn artmasÕyla Birleúik Devletlerin
ulusal güvenlik kazanÕmlarÕna ilaveten güneú enerjisi,
ayrÕca elektrik úebekelerinin daha güvenli ve terörist
saldÕrÕlarÕndan da daha az etkilenilmesine hizmet
etmektedir.
Merkezileútirilmemiú
fotovoltaiklerin
kullanÕlmasÕ, eskimiú elektrik úebekesinden talebin
düúmesiyle bu elektrik úebekelerinin güvenilirli÷inin
arttÕrmasÕnÕ sa÷lamasÕnÕn yanÕnda merkezileútirilmiú
elektriki altyapÕyÕ potansiyel bir terörist hedef olmasÕ
ihtimalini azaltacaktÕr.
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Güneú enerjisinden üretilen elektrik enerjisi ayrÕca
Amerika Birleúik Devletlerindeki zararlÕ gaz salÕnÕmÕnÕ
azaltacaktÕr. Do÷al gaz veya kömür kullanÕlarak elektrik
enerjisi üreten güç santrallerinde sadece elektrik de÷il
çevre kirlili÷i ve zehirli gazlar da üretilmekte olup, ço÷u
elektrik üretim iúlemi için
so÷utma amaçlÕ çok önemli miktarda suya ihtiyaç
duyulmaktadÕr. Güneúten elektrik üretiminde ise buna
zÕt olarak hava kirlili÷i ve zehirli gaz salÕnÕmÕ
olmamakla beraber neredeyse hiç suya ihtiyaç
duyulmamaktadÕr. Örne÷in 100 MWatt lÕk elektrik
enerjisi, güç üretimini kömür kullanÕlarak yapan bir
termik santralde üretmek yerine bu enerji güneú enerjisi
teknolojileri ile üretilmek istense 191000 ton/yÕl CO2,
7.4 ton/yÕl NOx , ve 4.5 ton/yÕl CO zararlÕ gazlarÕn
salÕnÕmÕ önlenmiú olacaktÕr [10]. DOE ‘ nin
(Department Of Energy) tahminlerine dayanarak SAI
döneminde yeni güneú teknolojileri kurulumunun
yaygÕnlaúmasÕyla
2015
yÕlÕna
kadar
karbon
salÕnÕmlarÕnÕn önlenmesi üç katÕna çÕkarÕlacaktÕr.
SAI aracÕlÕ÷Õyla güneú enerjisi endüstrisine yapÕlacak
yatÕrÕmlar ile, Birleúik Devletler güneú enerji
endüstrisinin pazar payÕnÕn yükselmesini sa÷layarak
ülke içi ve dünya çapÕndaki talepleri karúÕlayabilecektir.
AyrÕca üretim, kurulum ve iúletme alanlarÕnda kalifiye
elemanÕn istihdam edilmesi desteklenecektir. Direk PV
veya bununla ba÷lantÕlÕ iúlerde çalÕútÕrÕlmak üzere 2015
yÕlÕnda 10000-30000, 2030 yÕlÕna kadar ise 6700089000 iúçinin istihdam ettirilmesi öngörülmektedir [11].

yararlÕ, da÷ÕtÕlmÕú üretimi ve evsel uygulamalarÕ
içermesiyle sürekli geliúen bir pazar halini almÕútÕr. PV
pazarÕndaki en önemli kilometre taúÕ hiç úüphesiz, 2002
yÕlÕndaki úebeke ba÷lÕ PV uygulamalarÕnÕn uzaktan
uygulamalar için yapÕlan satÕúlardan kati suretle üstün
çÕkmasÕdÕr [12].

ùekil 6: Ülkeler bazÕnda küresel PV pazar payÕ
Küresel PV pazarÕnÕn önümüzdeki on yÕl boyunca
sürekli olarak büyümeye devam edece÷i tahmin
edilmektedir. (BakÕnÕz ùekil-6) Konutlarda ve
iúyerlerinde kullanÕlan úebekeye ba÷lÕ PV uygulamalarÕ
pazarÕnÕn, bu büyümenin lokomotifli÷ini yapaca÷Õ
beklenmektedir. Birleúik Devletler PV endüstrisi yol
haritasÕna göre, küresel PV endüstrisinin dünya
çapÕndaki geliúimine paralel olarak bu süreçte
California’nÕn öncülü÷ünde New Jersey ve di÷er
eyaletlerin giriúken úekilde takip edece÷i güneú enerjisi
uygulama ve geliútirme programÕyla Birleúik Devletler
PV endüstrisinin de geliúece÷i ve büyüyece÷i tahmin
edilmektedir [13].

ùekil 5: SAI, karbondioksit salÕnÕmÕ önleyerek sera gazÕ
düúüúünü hÕzlandÕrmaktadÕr. AyrÕca 2030 yÕlÕnda yÕllÕk
alt sÕnÕrdan 100-150 milyon metrik ton karbondioksit
salÕnÕmÕnÕn önlenmesi projelendirilmiútir.

4. FOTOVOLTAøKLERøN (PV) PAZAR
DURUMU
Fotovoltaikler (PV) uzaktan kontrol uygulamalarÕ için
maliyeti ve ispatlanmÕú güvenilirli÷i ile hep iyi bir güç
kayna÷Õ seçene÷i olmuútur. Her halükarda daha düúük
maliyeti ve PV verimliliklerinde son geliúmeleri ile

ùekil 7: Küresel PV kurulum öngörüsü
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5. FOTOVOLTAøKLER (PV) øÇøN
EYALET VE HÜKÜMET
GøRøùøMLERø
Birçok eyalette güneú enerjisinden elektrik üretim
çalÕúmalarÕ
ile
birlikte
California
eyaletinde
gerçekleútirilen programlar aúa÷Õda gösterilmiútir.
California Güneú ønisiyatifi: 2,8 milyar dolarlÕk bütçe,
2016 yÕlÕna kadar 3000 MW lÕk yeni güneú kapasitesi
için ayrÕlmÕútÕr.
Güneú enerjisi sistemleri için vergi muafiyeti: 31 aralÕk
2009 tarihinden itibaren kurulacak olan belirli tiplerdeki
güneú enerji sistemleri için vergi muafiyetini içeren bir
düzenlemedir.
SÕfÕr enerjili yeni nesil ev programÕ: Bu program, evin
enerji faturalarÕnÕ düúürmek için bir tarafÕna döúenecek
panellerle güneúten elektri÷ini sa÷lamak ve enerji
verimlili÷i optimizasyonu yapacak yeni ev tasarÕmlarÕ
gerçekleútirilmesini hedefler [10].
Bunun yanÕ sÕra New Jersey’de de çok sayÕda program
yürütülmektedir. Bunlar;
Temiz enerji temelli yerel okul ve kamu binalarÕ: New
Jersey’deki yerel okul ve kamu binalarÕnÕn yenilenebilir
enerji ve enerji verimlili÷i birleútirmek için uzun vadeli
bir finansman programÕ yürütülmektedir.
Güneú ve rüzgâr enerji sistemlerine muafiyet: New
Jersey eyaletinde tüm güneú ve rüzgar enerjisi
teçhizatlarÕnÕn satÕúÕnÕ teúvik etmek amacÕyla
giriúimciler, devletin %6 lÕk satÕú vergisinden tümüyle
muaf tutulmaktadÕr.

6. SONUÇ
Amerika Birleúik Devletleri, dünyanÕn en büyük enerji
alt yapÕsÕna sahip olan ülkelerden biri olmasÕ ve hem
endüstriyel geliúmiúli÷i hem de vatandaúlarÕna sa÷lamak
zorunda oldu÷u kaliteli hayat standardÕnÕ düúürmemek
amacÕyla enerjiye hayati gereksinim duymaktadÕr.
Dünya enerji piyasasÕna yön veren, enerji alanÕnda
yaptÕ÷Õ yatÕrÕmlar ve küresel enerjideki en yüksek pazar
payÕna sahip olmasÕ gibi nedenlerle Amerika Birleúik
Devletleri’nin enerji politikalarÕ izlenerek dünyanÕn
gelecekteki enerji çizgisinin kestirilebilmesine imkân
sa÷lamasÕ Birleúik Devletlerin enerji alanÕnda yaptÕ÷Õ
çalÕúmalarÕ, izledi÷i politikalarÕ ve yeni kaynaklara
yönelim aúamalarÕnÕ inceleme ve analiz etme ihtiyacÕnÕ
do÷urmuútur. Avrupa’daki bazÕ ülkeler ve Japonya,
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endüstriyel olarak geliúme evresini tamamlamÕú, son
yÕllarda enerji politikalarÕnÕ de÷iútirmiú ve hemen hepsi
enerji sÕkÕntÕlarÕnÕ aúmak ve dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ azaltarak
güvenli, güvenilir, yenilenebilir ve temiz enerji
kaynaklarÕna do÷ru geçiú yapmÕúlardÕr. Yenilenebilir
enerji kaynaklarÕndan olan güneú enerjisi, ileri
teknolojiler kullanÕlarak elektri÷e dönüúmesi oldukça
planlÕ, programlÕ çalÕúmalar ve ekonomik olarak ciddi
yatÕrÕmlar gerektiren sonsuz ve temiz bir kaynaktÕr. Bu
geliúmiú ülkeler gelece÷in enerji teknolojisine sahip
olabilmek için birbirleriyle kÕyasÕya rekabet içerisine
girmiú ve bu rekabet adeta boy gösterisine dönüúmüútür.
Amerika Birleúik Devletleri ise bu rekabet içerisinde
AvrupalÕ ve Uzak do÷ulu rakiplerinin gerisinde
kalmamak ve enerji alanÕnda yeniden lider olabilmek
için uzun yÕllardÕr u÷raú veren ve bu konuda gerekli
kurumlarÕ ve yasalarÕ oluúturarak gelece÷in enerji
teknolojisinde söz sahibi olmaya ve pazar payÕnÕ
arttÕrmaya çalÕúmaktadÕr.
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