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1.Giriş: 
Türkiye, düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerine ulaşmak ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı 
enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı düşürmek amacıyla elektrik sektörünü yenilebilir enerji 
kaynaklarını kullanarak dönüştürmeye devam ediyor. Yenilenebilir elektrik kaynaklarından üretilen 
yeşil hidrojen de gelecek yıllarda bu dönüşümün önemli bir parçası haline gelebilir. 
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından, Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma 
Merkezi desteğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” isimli 
çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin 1,6 milyon ton yeşil hidrojen potansiyeli bulunuyor. Tamamı 
yenilenebilir elektrikten üretilecek bu yeşil hidrojenin, Türkiye’de fosil kaynaklı yakıtları en yoğun 
tüketen imalat sanayi, binalar, ulaşım ve doğal gaz sektörü gibi alanlarda yıllık enerji talebinin yüzde 
%5’ini karşılayabileceği ön görülüyor. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için de en az 45 milyar dolarlık 
bir yatırım gerekmektedir. 
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi desteğiyle 
hazırladığı ‘Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları’ raporu ‘Türkiye’nin Hidrojen 
Stratejisi’ etkinliğinde sunulacak. Yeşil hidrojen için gerekli stratejilerin ana başlıklarının belirlendiği 
raporla birlikte Türkiye’nin yeşil ulusal hidrojen stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunulması 
hedefleniyor. 
 
23 Mart Salı günü online ve canlı olarak yayınlanan etkinlik kapsamında raporun çıktılarını 
sunulmasının ardından sektör uzmanlarının katılımıyla düzenlenen panelde Türkiye’nin hidrojen 
stratejisindeki adımlar tartışılıp ve sonrasında dijital ortamda yapılan bir anket aracılığıyla sektör 
paydaşlarının görüşleri alınmıştır. 
 
Anket ile aşağıdaki sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda görüşler toplandı. 

1. Türkiye'nin bir hidrojen stratejisi olmalı mıdır? 
2. Hidrojen stratejisindeki ağırlık nerede olmalıdır? 
3. Hidrojen düzenlemeleri doğal gaz altında mı olmalı yoksa ayrı düzenlemeler mi yapılmalıdır? 
4. AB'nin hidrojen ihtiyacı için Türkiye ihracatı düşünmeli mi? 
5. Türkiye hidrojende bir hedef belirlemeli midir? 
6. Hedef belirlemeli ise toplam nihai enerji tüketimindeki payı 2050 yılında kaç olmalıdır? 
7. Türkiye 2025 yılına kadar hidrojen gelişimine ne kadar fon ayırmalıdır? 
8. Bu alanda çalışıyorsanız, sağlanan bu bütçelerin hangi kurumlar üzerinden verilmesini tercih 

edersiniz? 
9. Ar-Ge çalışmalarında ağırlık nerede olmalıdır? 
10. Türkiye hangi hidrojen türlerine ağırlık vermelidir? 
11. Türkiye'de hidrojenin gelişimi önündeki en büyük engel nedir? 
12. Hidrojen girişimcilik ekosistemi oluşturmak için Türkiye neleri yapmalıdır? 

 
 



       

 
 
 
 
2. Webinar Programı: 
 
Açılış ve Sunum 17.00-17.20 

“Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” Raporu 
Çıktıları 
Dr. Değer Saygın - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 

 
Sunum                              17.20-17.35 

“ABD’de Hidrojen Politikaları ve Girişimcilik” 
Dr. Emre Gençer -  MIT Enerji Girişimi 

 
 
Etkileşimli Webinar  17.35-18.20 
                Türkiye’nin Hidrojen Stratejisi 
 
                                           Moderatör :  
                                           Barış Sanlı -  Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi 
 
                                           Konuşmacılar 
                                           Prof. Dr. İskender Gökalp – ODTÜ, Makine Mühendisliği Bölümü  

Dr. Sohbet Karbuz - Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi 
                                           Dr. Emre Gençer -  MIT Energy Initiative    
                                          Dr. Değer Saygın - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
                                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

3.Sunumlardan Ana Noktalar: 
 
Dr. Değer Saygın: “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” Raporu Sunumu 

 Yerli hidrojen sanayinin geliştirilmesi Türkiye’nin enerji stratejisinde fark yaratabilir. Yeşil 
hidrojen birçok ülke için de olduğu gibi Türkiye için de önem arz etmeye başladı. 

 2019 verilerine göre, Türkiye’nin toplam nihai enerji talebinin %5’i yeşil hidrojenden 
karşılanabilir.  

 Bu potansiyelin karşılanması için 1,6 milyon ton yeşil hidrojen üretimi gerekmektedir. Bu 
üretim için ise gerekli olan 36 GW’lık yenilenebilir elektrik ve 12 GW’lık elektroliz kurulu gücü 
45 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı sunuyor.  

 Hidrojenin farklı yollardan üretiminin maliyet, fayda ve enerji sistemine olan etkilerinin 
belirlendiği kapsamlı bir enerji stratejisi oluşturulması gerekiyor.  

 Yatırımlar için gerekli finansmanın nasıl yaratılacağının düşünülmeye başlanması  ve  
hidrojenin kendisinin veya dönüştürüldüğü farklı ürünlerinin  ihracatından ülkemize 
kazandırılabilecek faydaların anlaşılması gerekiyor.  

 Türkiye’de yeşil hidrojenin yerli bir kaynak olarak enerji dönüşümünde rolünün belirlenmesi 
önem arz eden konulardan biri.  

 Hidrojen doğal gaz sektörünün yanında enerjinin son tüketim sektörleri içerisinde gerek 
sanayi gerek ulaştırma sektöründe önemli bir rol oynayabilir. Havacılık, ağır yük ve denizcilik 
gibi sektörlerde önemli bir piyasa yaratabilecek güçtedir. 

 Yeşil hidrojen Türkiye üretim sanayisinde; 
-Elektrik ark ocakları ile entegre yeşil hidrojen bazlı çelik üretiminde,  
- Çimento, petrokimya gibi sektörlerde proses ısı üretiminde, 
- Amonyak, metanol gibi son ürünlerin üretilmesinde rol oynayabilir. 

 Hidrojenin doğal gaz şebekesine %5 karışımı araştırmaları yapılıyor, bu entegrasyonun 
sağlanmasında bazı teknik önlemler alınması gerekiyor. 

 Hidrojen ulaştırma sektörü için yakıt hücrelerinde, özellikle yük taşımacılığında kullanılabilir, 
elektrik sistemleri için de mevsimsel depolama bir esneklik örneği olarak verilebilir. 

 Yeni yapıyor olduğumuz çalışmada ise yeşil hidrojenin Türkiye’de il bazında üretim tüketim 
potansiyelinin değerlendirilmesini ve sonrasındaki olası ihracat stratejisinin araştırmalarını 
yürütüyoruz.  
 

Dr. Emre Gençer: “ABD’de Hidrojen Politikaları ve Girişimcilik” 
 Hidrojen ekonomisine geçiş ciddi miktarda AR-GE faaliyetleri gerektiriyor. 

Yeşil hidrojen üretimi Türkiye için çok önemli bir alan, temel problem üretim maliyetlerin 
düşmesi gerekliliği.  Kapasite faktörleri %50’nin altında olduğu sürece hidrojenin maliyeti çok 
yüksek. Sadece tek bir üretim modeli kullanırsak (sadece rüzgâr gibi) yeşil hidrojenin maliyeti 
her zaman fazla olacak. Bu konuda ki büyük fırsat ise elektroliz teknolojilerin maliyetlerinin 
nasıl düşürüleceği ve nasıl rekabetçi hale getirileceği. 



       

 Hidrojenin işlenmesi ve nakliyesi problem yaratmakta.  Dağınık veya merkezi üretim önemli 
farklılık yaratabiliyor.  

 Karbon yakalama ve depolama ile hidrojen üretimi birleştirilebilir. Düşük karbon salımı ile 
elektrik üretimi sağlanabilir.  

 Yeşil hidrojen doğru depolama alanları ile Lithium-ion pilleri ile rekabet edebilecek konuma 
geliyor. Özellikle ucuz hidrojen depolanması sağlandığı taktirde Kaliforniya’da yapılan 
araştırmaya göre hidrojen kullanımı pillere göre daha ekonomik görünüyor. Yeşil hidrojen 
alternatiflerine göre biraz daha ucuz olabilir. 

 Beyaz eşyalar, ısıtıcılar ocaklar gibi ürünlerde hidrojen kullanımı sağlanabilir, bu konularda 
cihaz geliştirme ihtiyacı var. 

 Ulaştırmada niş uygulamalar mevcut, Almanya’da trenler, Fransa’da taksiler var, Türkiye’de 
metrobüsler bu konu için çok güzel bir alan ve bu şekilde hidrojen enerji karışımına katılabilir. 

 Hidrojen birçok alanda kullanılabilir ve planlanması birçok alan için yapıldığı zaman toplam 
maliyeti büyük miktarda düşürebiliriz. Önemli olan bu konuya bir sistem bakış açısıyla 
bakmak, doğru bir planlama ile faydaları maksimize etmek. 

4.Panel: 
 
Moderatör: Barış Sanlı 
 
Prof. Dr. İskender Gökalp: 

 Yeşil hidrojen üretimi için elektrolizör teknolojisine ihtiyacımız var, Türkiye bu teknolojiye 
bugün hakim değil, bir çözümünü bulmamız gerekiyor. 

  Bugün küresel olarak yılda 70-100 milyon ton hidrojen üretimi var. Bunun nerdeyse tamamı 
doğal gaz reformajı ile üretlen gri hidrojen, yani kg hidrojen başına nerdeyse 10 kg CO2 
salarak. Bu üretimin %90'ı rafineri sektöründe ve amonyak sektöründe kullanılıyor. 
Dolayısıyla pazar hazır. Bu sektörlerde temiz hidrojene geçiş sağlanırsa hidrojen üretim 
fiyatları düşecek ve başka sektörlere yayılımının kolay olabileceğini düşünüyorum.       

 Hidrojenin tanınması için yetkili kurumlar tarafından kanunen düzenleme yapılması 
gerekiyor, mesela doğal gaz şebekelerine karıştırılabilmesi için. Bugün bizim dogal gaz 
piyasasını düzenleyen 4646 sayılı kanunla bunu yapmak imkansız: 4646 doğal gazdan başka 
kuş tanımam diyor. 

  Hidrojeni nerede kullanacağımızın fizibilite analizi yapılması gerekiyor. Sanayi üretimini 
karbonsuzlaştırmada yeşil hidrojeni devreye sokmamız hidrojenin geleceğini açmamız 
açısından yeterli olacaktır. 
Üretim teknolojilerine yatırım yapmazsak hidrojenin önünü açamayız. 

  Türkiye hidrojen üretimi konusunda suyun elektrolizinin yanında; linyitlerin gazlaştırılması, 
doğal gazın pirolizi,  bor ve aluminyum gibi metallerin hidrolizi yollarınıda söz sahibi olmaya 
çalışmalı. Bu son teknoloji hem Türkiyenin bol bor rezervleri olması açısından, hem 



       

de  taşınabilir sistemlerde istenildiği zaman istenildiği kadar hidrojen üretimi sağlayabileceği 
için önemlidir. 

  Elektrolizörün ekonomisini yaparken kullanılan 1 kg su’dan 110 gr hidrojen elde ederken, 
890 gr da oksijen elde edilmesi avantajını unutmamız gerekiyor. 

 Finansman konusunda kamunun özel şirketlerin devreye girmesine uygun ortamı sağlaması 
gerekiyor. Türkiye’de finansman kurgusunu öyle bir şekilde planlanmalı ki diyelim 10 sene 
sonra kamu desteğine gerek kalmasın. 

 Mevzuat ve güvenlik konuları hidrojen ekonomisinde önemli konular. Hidrojen zincirindeki 
güvenlik sorunu gereken mevzuat ile düzenlenmez ise, hidrojen sınai kullanımın dışına 
çıkamaz. 

 Teknolojide bağımsızlasmak için ve küresel teknoloji pazarında söz sahibi olmak için, biz 
yaptık, yapacağız, yapıyoruz, zaten 17. yüzyılda Galata Kulesinden Üsküdar'a uçtuk 
sendromundan ve genel anlamda, kopyala yapıştır kültüründen kurtulmamız gerekiyor. 
Ayrıca dil meselesi de önemli. Lavoisier hidrojen kelimesini eski yunancadan "su üreten" 
anlamında türetmiş. Almanlar, Ruslar, Japonlar ve Çinliler hidrojen kelimesinin aynı anlama 
gelen karşılığını kendi lisanlarında bulmuşlar. Hatta Osmanlıca da bile "müvellidülma" 
kelimesi var. Teknoloji de bir yerde edebiyat gibi bence; yaratıcı teknoloji başkasının 
lisanında yazılmaz. 

Doç. Dr. Sohbet Karbuz: 
 Hidrojen stratejisi için Avrupa örneğini göz önünde bulundurmalıyız. Avrupa’da 2021-2030 

arası 1.23 trilyon Euro finansal destek sağlanacak hidrojen piyasası adına. Maliyetlerin nasıl 
finanse edileceği hidrojen stratejilerinde olmalı.  

 1 kg hidrojen için 9 litre saf su ya da 18 litre arıtılmamış su gerekiyor. Dolayısıyla hidrojen 
üretiminde su maliyetlerinin de konuşulması gerekir.  

 Teorik olarak hidrojenin birçok kullanım alanı var. Pratik olarak  şahsen önümüzdeki 20-30 
sene içerisinde sadece bazı sanayi sektörlerinde ve ağır vasıtalarda kullanılacağını 
düşünüyorum.  

 Getirilecek spesifikasyonlar ve regülasyonlar ile hidrojen ihracatından çok fazla gelir elde 
edileceğini düşünmüyorum.  

 Genellikle hidrojen denildiğinde yer üstü kaynaklarına odaklanılıyor, bu konuda jeotermal ve 
linyit kaynaklarını da konuşmamız gerekiyor. Bu kaynakları geliştirmek için teknoloji 
geliştirmemiz gerekiyor. Kendi kaynaklarımızı nasıl değerlendirebiliriz bunun analizi 
yapıldıktan sonra ışık görüldüğü takdirde kesenin ağzının açılması gerekiyor.  

 Finansman konusunda %100 kamunun desteği beklentisi doğru değil. Özel sektörün de 
katılımı sağlanmalı.  Bu desteğin nasıl verileceği konusunda özel sektör ile kamunun, 
bakanlığın oluşturacağı olası bir konsorsiyum kurulabilir. 

 Maliyet açısından bakarsak yeşil hidrojen ticari ölçekte sübvansiyon olmadan orta vadede 
çok zor. Piyasadaki verilere baktığımızda operasyon giderleri içerisindeki en önemli maliyet 
elektriğin üretim fiyatı.  



       

 Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı nasıl teknolojik olarak değerlendirip bir kısmını hidrojene 
dönüştürebiliriz ve bu hidrojeni nerelerde kullanabiliriz bunun düşünülmesi gerekiyor.  

 Hidrojen ekonomisine doğru gidiyoruz ancak fazla hayallere kapılmamamız gerekiyor, bu 
uzun zaman alacak bir süreçtir. Geçmişteki girişimler dişe dokunur bir sonuç vermedi ancak 
bu sefer politik ve sosyal destek yanında büyük finansal destek var. Ayrıca yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretim maliyetlerinin düşmesi de katkı sağlıyor. Şu anda teknoloji mevcut 
ve ileride daha ekonomik olacağı ön görülüyor.  

 Türkiye’nin  nasıl kendi kaynaklarını teknolojik olarak değerlendirip, çözüm üretip, bir kısmını 
hidrojene dönüştürebilir ve  bunu nerede kullanacağını belirlemesi önemli. Sanayi yapımızla 
enerji yapımızın örtüşmesi gerekiyor. Sanayi ve enerji açısından beraber bakılarak bir rota 
çizilmelidir. Enerji-yoğun sektörlerde ihracat yapan bir ülkeyiz, ileride muhtemel karbon 
vergisi getirildiği zaman karşımıza çıkacak sorunlara bunun nasıl katkı sağlayabileceği 
konusunu düşünmemiz gerekiyor. Kendi kaynaklarımıza göre hidrojeni optimize etmemiz 
gerekiyor.Ondan sonra Türkiye bir iklim stratejisi geliştirebilir ve hedefler ortaya koyabilir.  

 
Dr. Değer Saygın: 

 Türkiye gibi yenilenebilir enerji kaynağı bol olan ülkeler kendi iç tüketimi sonrasında yurtdışı 
hidrojen piyasasında kendilerine nasıl pay alabilecekleri planlarını yapmaktalar, bu ülkeler 
örnek olarak Fas ve Tunus verilebilir. Türkiye’de buna benzer bir planlamayı göz önünde 
bulundurabilir. 

 Hidrojenin ne zaman ve nasıl kullanılacağı önemli. Türkiye de karbondan arındırılması zor 
sektörlerde hidrojenin kullanılması önem arz ediyor. Bir başka önem taşıyan konu ise doğal 
gaz sektörü gibi ithalata dayalı sektörlerde yerliliği artırmak.  

 1,5 milyon ton hidrojen için 45 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacından bahsettik. Üretilecek 
bu hidrojenden çıkacak son ürünü de düşünmeliyiz. Bunların finansmanına gelmeden önce 
bir finansman mekanizması ve iş modelinin belirlenmesi gerekiyor.  

 Maliyetler konusunda önemli noktalar CAPEX’in nasıl düşürüleceği, enerji verimliliğinin nasıl 
artırılacağı ve kapasite faktörleridir. 

 
 
Dr. Emre Gencer: 

 Hidrojen ihracatına dikkat çekmek istiyorum, zira Avrupa’nın çok ciddi yeşil hidrojen ihtiyacı 
ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi var. Bu ihtiyacın bir kısmı Türkiye’den 
sağlanabilir. 

 Özellikle Almanya gibi sanayisi gelişmiş ülkelerin dekarbonizasyon için yeşil hidrojene 
ihtiyacı var ve böyle bir üretim kapasiteleri yok. Çok ciddi olarak Kuzey Afrika’dan 
sıvılaştırılmış hidrojen getirilmesi düşünülüyor, aynı şekilde Norveç’ten 8000 km’lik bir 
hidrojen boru hattı yapılması gündemde. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye’den hidrojen ihraç etmek bana imkansız gelmiyor. 



       

 Hidrojen için ayrılacak bütçenin teknoloji üretimine ayrılması gerekiyor ve hangi konuda 
daha çok şansımız var ise bu konunun önceliklendirilmesi gerekiyor.  

 Amerika’da kamu fonlarının büyük kısmında özel sektörden destek bekleniyor. Dolayısıyla 
Türkiye’de de özel sektörün finansman konusunda katkı vermesi çok önemli. 

 Türkiye’de hidrojenin gelişiminde bir engelin olduğunu düşünmüyorum. Sadece global olarak 
bir netlik eksikliği var. 

 Uzun dönemli hedeflerin ortaya konulması gerekiyor. Sadece teknolojinin rolü yok, çeşitli iş 
olanakları, araçların kullanımı, hidrojenin dağıtımı da önemli. Hidrojen konusunda her şey 
fikir yeni , Türkiye’de bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor bir fikir üretmek için. 
Uluslararası projelerin de önemi büyük, sorunların büyük olması, ortaklaşa çalışmayı 
beraberinde getiriyor. Türkiye’de üniversiteler ortak projeler geliştirebilir. 

 İş birliğini artırmamız gerekiyor , teknoloji geliştirmeye ağırlık vermemiz gerekiyor. Hidrojen 
önümüzdeki 10-15 senenin önemli enerji vektörlerinden biri olacak. Fonlama konusunda ise 
özel sektöründe katkı yapması gerekiyor , sadece kamuya güvenilmemeli. 
 

Etkinlik Özeti 
Dr. Değer Saygın: 

 Türkiye’nin enerji sektörü, özellikle elektrik sektörü içerisinde yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliğinde hızlı bir dönüşüm içerisinde. Bunun yanında diğer önemli iki konu ise elektrik 
sektöründeki başarıyı ısıtma ve ulaştırma sektörlerine nasıl aktarabileceği ve enerji 
ithalatından bağımsız düşük karbonlu bir ekonomiye nasıl geçiş sağlayabileceğiyle ilgili 
olarak ön plana çıkıyor. 
Bu dönüşümün başarılması için en başta enerjide verimlilik, yenilebilir enerji ve yenilenebilir 
enerjiyle elektrifikasyon olarak üç ana çözümümüz var. Hidrojen, yenienebilir enerjiyle 
elektrifikasyon başlığının altında tam karbonzuslaşma için bir tamamlayıcı. 

 Elimizde birçok çözüm var ve bu çözümleri hızlı bir şekilde önceliklendirerek mevcut planların 
üzerine çıkararak uzun vadede hayata geçirebilme fırsatımız var. Hidrojen bu çözümlerin 
arasında toplam nihai enerji tüketiminde %5’ten %10’a kadar potansiyel sunan çok önemli 
temiz bir teknoloji. Tamamen bir dönüşüm için yeşil hidrojene ihtiyaç uzun vadede 
gerekecek. 
 
Etkinliğimizden çıkan tartışmaları kısaca özetlemek gerekirse: 

 Türkiye’nin bir an önce hidrojen stratejisine ihtiyacı var ve bu çerçevede hidrojene dair 
hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. 

 Hidrojen konusunda sektörel önceliklendirilme çalışması yapılması gerektiği ve bunun 
içerisinde ihracatında bir alternatif olabileceği belirlendi. 

 Maliyet birçok kişinin ön plana çıkardığı bir konu oldu, fakat bu maliyetleri ayrıca altyapı 
maliyetleriyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Hidrojen altyapıya ihtiyaç duyan bir 
teknolojidir. 



       

 Finansman konusunda önemli bir bilgi boşluğu olduğu ortaya çıktı ve bunun nasıl 
sağlanabileceğiyle ilgili olarak çalışmaların yapılması gerekiyor. 

 Hidrojenin Türkiye’de  yürütücülüğünü yapacak bir kuruluş geliştirilmesinin önemi ortaya 
çıktı. 

 
 

 
 
  
 


