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AB Avrupa Birliği
bcm milyar metreküp 
BMWi Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi 
CAPEX sermaye gideri
CCS karbon yakalama ve depolama
CO2 karbondioksit
DOE                        Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı 
EAF elektrikli ark ocağı
EEG Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası
ENTSO-E Avrupa Elektrik İletimi Sistem Operatörleri Birliği
EPC mühendislik, tedarik ve kurulum 
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
FCHEA Yakıt Hücresi ve Hidrojen Enerjisi Birliği 
FSRU Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi
GAZBIR Türkiye Ulusal Gaz Dağıtıcıları Birliği
GW gigavat 
H2 hidrojen
IEA Uluslararası Enerji Ajansı
IRENA Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
JODI Ortak Örgütler Veri Girişimi
kg kilogram
kV kilovolt
kWh kilovat-saat
LCOE seviyelendirilmiş elektrik maliyeti 
m2 metrekare
Mt milyon ton
MVA megavolt amper
NH3 amonyak
OPEX işletme gideri
PEM Polimer elektrolit membran
PV fotovoltaik 
R&D araştırma ve geliştirme
RD&D araştırma, geliştirme ve yayılma
TANAP Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
TWh teravat-saat
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• Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin belirli bir bölümü, uygun maliyetli 
yatırımları mümkün kılan politikalarla desteklenerek, 2050 yılı itibariyle ülke 
çapında yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretimi sağlayabilir.

• İmalat sanayi, doğal gaz ve ulaştırma sektörlerinde fosil yakıtların %10’unun yeşil 
hidrojenle ikame edilmesiyle, 2050 yılında Türkiye’de yıllık 1,9 milyon ton yeşil 
hidrojen yurt içi talebi oluşacaktır.

• Türkiye, kendi yurt içi ihtiyacının belirli bir bölümünü karşıladıktan sonra başka 
ülkelere 2050 yılında 1,5 ila 1,9 milyon ton aralığında yeşil hidrojen ihraç edebilir.

• Toplam 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretimi için 2050 yılına kadar yıllık 3 ila 4 
milyar dolar arası yatırım gereklidir. Buna karşılık, tahmini maliyetler ve olası ticari 
fiyatlamalar dikkate alındığında, 2050 yılında yeşil hidrojenin Türkiye ekonomisine 
katkısı yıllık 6 ila 8 milyar dolar arasında gerçekleşebilir.

Ana Mesajlar
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Fosil yakıtlardan sıfır karbon emisyonlu temiz teknolojilere doğru yaşanan küresel 
enerji dönüşümü aciliyet bilinciyle hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Halihazırda bu 
dönüşümün bir parçası olan Türkiye, kendi enerji dönüşümü için gerekli adımları 
atmaya başlayarak elektrik sistemi dönüşümünü hızla sürdürmektedir. Ancak, elektrik 
sektörü Türkiye toplam nihai enerji tüketiminin sadece %20’sini oluşturmakta, geriye 
kalan enerji tüketiminin büyük bölümü ise binalarda, ulaştırmada ve sanayi sektöründe 
kullanılmaktadır. Yakın tarihte Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış olması 
dikkate alındığında Türkiye’nin 2030 ve 2053 yıllarını kapsayan daha kararlı iklim ve enerji 
dönüşümü hedeflerine ihtiyacı olacaktır. Bu süreçte hidrojenin rolünün anlaşılması ilgili 
hedeflere ulaşılmasında kritik öneme sahiptir. Küresel ölçekte ve birçok ülke seviyesinde 
2050 yılını işaret eden net sıfır emisyon hedefleri, tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması 
için ortak bir çözüm olarak yeşil hidrojen üzerinde durmaktadır. Türkiye enerji sisteminin 
dönüşümünde yeşil hidrojenin rolünü anlamak ve planlamaları bu doğrultuda yapmak 
için mevcut yenilenebilir enerji ve diğer kaynakların potansiyelini göz önüne alarak 
arz potansiyelinin ve maliyetlerinin anlaşılması elzemdir. Bu kapsamda çalışma, 2050 
yılına doğru, Türkiye’de enerji talebinin 81 il seviyesinde gelişimini analiz ederek, ülke içi 
tüketim ve olası ihracat fırsatlarının anlaşılması amacıyla yeşil hidrojenin (amonyak gibi 
diğer formlar da dahil) potansiyelini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, 
hidrojen üretimi için sadece yenilenebilir enerji kullanımı dikkate alınmıştır. Diğer 
bir ifadeyle, bu çalışmada sadece yeşil hidrojen arz potansiyeli değerlendirilmiştir. 
Türkiye enerji sisteminin 2050 yılında tam karbonsuzlaşmasını sağlayacak varsayımlar 
ve modellemeler bu çalışmada yer almamaktadır. Yeşil hidrojen üretimi için 
kullanılan yenilenebilir enerji üretim payının, Türkiye elektrik sisteminin tamamen 
karbonsuzlaşması için de kullanılabileceği dikkate alınmalıdır. Çalışma kapsamında 
yenilenebilir enerji arz gelişimi için iki, yeşil hidrojen üretimi içinse üç farklı senaryo 
kurgulanmıştır.

Temel varsayımlar

Türkiye’de hidrojen talebinin genel değerlendirmesi, son kullanıcı sektörler olarak 
imalat sanayi (rafineriler de dahil), doğal gaz ve ulaştırma sektörleri kapsamında 
yapılmıştır. İlgili sektörlerin 2050 yılına kadar toplam enerji talebinin %5 ila %10’unun 
yeşil hidrojenle ikame edildiğini varsayan iki potansiyel örnek durum geliştirilmiştir. Bu, 
2050’de yıllık 1 ila 2 milyon ton (Mt) yeşil hidrojen yurt içi talebi anlamına gelmektedir. 
Ulaştırma sektörü, 2050’ye kadar yurt içi hidrojen talebinin yarısını oluştururken,  
hidrojen talebinin dörtte biri sanayi (%16’lık pay ile büyük bölümü demir çelik 
sektörüne ait olmak üzere) için ve kalan miktar ise doğal gaz şebekesine karışım 
şeklinde öngörülmüştür. 

Hidrojen talebini ve arzını analiz ederken bölgesel bir yaklaşım kullanılmıştır. Her 
bölgenin yenilenebilir enerji maliyetleri, kapasite faktörleri ve elverişliliği, SHURA’nın 
önceki çalışmalarıyla ve yapılmış farklı projeksiyonlarla birlikte değerlendirilmiştir. 
Daha önce yapılan SHURA çalışmalarındaki (“2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum 
Elektrik Kapasitesi” ve “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji 

Yönetici Özeti

Toplam Hidrojen Talebi Birim 2030 2050 

H5 (%5 ikame) Mt/yıl 0,24 0,94

H10 (%10 ikame) Mt/yıl 0,5 1,87
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Verimliliği ve Yeni İş Modelleri) (SHURA 2020a, SHURA 2020b)) sonuçlara dayanarak 
2020 ile 2030 arasında elektrik talebinde yıllık %3 büyüme varsayılmış ve referans 
senaryo için 2030 yılına kadar bir arz kapasite gelişim analizi geliştirilmiştir. 2030’dan 
2050’ye kadar olan dönem için elektrik üretim kapasiteleri ile elektrik talebindeki 
büyüme (2020’den 2050’ye kadar yılda ortalama %2,5 büyüme varsayılarak) genel 
piyasa beklentileri ile ulusal ve uluslararası çalışmalardan alınan diğer verilere 
dayanmaktadır.

Temel Bulgular

2050 yılına doğru ilerlerken il seviyesinde yenilenebilir enerji arz fazlası ile rüzgâr ve 
güneş enerjisi kaynaklı kullanılmayan teknik potansiyel, yeşil hidrojen üretiminin 
girdileri olarak kabul edilmiştir. Referans senaryoda, toplam güneş, rüzgâr ve 
hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin bugünkü (2020 yılı) 44 gigavat’lık (GW) 
seviyesinden 2050’de 129 GW’a yükseldiği varsayılmıştır. Referans senaryoda 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan 334 teravat-saat‘lik (TWh) toplam yıllık 
elektrik üretimi, 2050’de tahmin edilen ülke çapındaki 545 TWh’lik net elektrik talebinin 
%62’sini karşılamaktadır. Güneş ve rüzgâr için, çalışma kapsamında öngörülen ilave 
45 GW’lık potansiyelin kullanılması (referans senaryo kapasitelerine ilave olarak) 
ile 2050’de yıllık toplam 124,4 TWh ilave elektrik üretimi sağlanmaktadır. Bu ilave 
kapasiteyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimi 2050’deki toplam 
net elektrik talebinin %84’ünü karşılayabilecektir, geri kalan kısım ise ağırlıklı olarak 
doğal gaz santralleri tarafından karşılanmaktadır. Referans senaryoda, 2030-2050 
yıllarını kapsayan dönemde il seviyesinde toplam talep düşüldükten sonra (bazı illerde 
üretim fazlası) yenilenebilir enerjiden üretilen toplam üretim fazlası elektrik miktarı 
yıllık 50-55 TWh civarı olmaktadır. 

Yeşil hidrojen arzını değerlendirmek için üç senaryo kullanılmıştır: 

• “Dağıtık” Senaryo 1/A;  2050’de beklenen kapasite artışlarına dayanarak 
il seviyesinde yenilenebilir enerji üretim fazlasından yeşil hidrojen üretimi 
analiz edilmektedir. Bu senaryoda, 2050’de bölgesel yenilenebilir enerji üretim 
fazlasından yıllık 0,6 Mt yeşil hidrojen üretilebilmektedir. Bu üretim için 6,6 GW 
elektrolizör kapasitesi gerekmektedir.

• “Dağıtık” Senaryo 1/B; il seviyesinde güneş ve rüzgâr enerjisinin teknik 
potansiyellerini kullanarak yenilenebilir enerji santrallerinin yanında yeşil hidrojen 

Güneş+Rüzgâr+Hidroelektrik 
Arzı  2020 2030 2050

Referans Senaryo     

Güneş TWh 11,26 63,23 101,28

Rüzgâr TWh 24,7 75,9 99,95

Hidroelektrik TWh 78,1 82,18 87,86

Geliştirilmiş Senaryo     

Güneş TWh 11,26 73,64 147,29

Rüzgâr TWh 24,7 96,59 178,31

Hidroelektrik TWh 78,1 82,18 87,86
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üretimi analiz edilmiştir. Dağıtık Senaryo 1/A ile birlikte, bu senaryo yeşil hidrojenin 
tüketimi veya ticareti için özel hidrojen boru hatları gerektirebilecektir. Rüzgâr ve 
güneş enerjisinin teknik potansiyeli kullanılarak 2050’de Dağıtık Senaryo 1/A’ya 
ilave yıllık 2,8 Mt yeşil hidrojen üretim miktarına ulaşılmaktadır. 2050 yılında toplam 
yıllık 3,4 Mt yeşil hidrojen üretimi için “Dağıtık Senaryo 1/A”ya ilave olarak 28,7 GW 
elektrolizör kapasitesi gerekli olacaktır. 

• “Merkezi” Senaryo; Güneş ve rüzgâr enerjisinin öngörülen teknik potansiyellerinin 
kullanılması ile il bazında üretilen yenilenebilir enerji üretim fazlasının yeşil 
hidrojen üretmek üzere belirli illeri kapsayan altı ana merkeze aktarılmasını 
kapsamaktadır. Bu senaryo kapsamında, ülke çapındaki yenilenebilir enerji üretim 
tesislerinden elde edilen elektriğin belirlenmiş altı ana merkeze aktarımı için ilave 
elektrik şebekesi yatırımları gerekmektedir. 

Rapor kapsamındaki teknik ve ekonomik değerlendirme, rüzgâr ve güneş 
kaynaklarından üretilen elektriği kullanan Alkalin ve PEM teknolojileri için yeşil 
hidrojen üretim maliyetlerinin 2050 yılına kadar kilogram başına 4,14-5,17 dolardan 
1,38-2,46 dolara kadar düşebileceğini ortaya koymaktadır. 

Hayata geçirilecek uygun yatırım stratejileri ve politikalarla birlikte, rüzgâr ve güneş 
enerjisi teknik potansiyeli ve il bazında yenilenebilir enerji elektrik üretim fazlası 
ile 2050’de yıllık 3,4 Mt’a kadar yeşil hidrojen üretimine ulaşılabilir. Öngörülen yıllık 
maksimum 1,9 Mt yurt içi hidrojen talebi dikkate alındığında Türkiye, 2050’de yıllık 1,5 
ilâ 1,9 Mt aralığında bir yeşil hidrojen ihracat potansiyeline sahip olacaktır. Merkezi 
senaryoda, hidrojen kullanımı 81 kente kıyasla altı bölgeye yoğunlaşacağından, 
bu bölgelerdeki hidrojen talebi karşılandıktan sonra ihracat için yeşil hidrojen 
üretimi daha fazla olabilecektir. Bu durum, 2050’de yıllık 1,9 Mt ihracat potansiyeline 
ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu ihracat potansiyeli, TANAP gibi uluslararası boru 
hatlarına karıştırılarak ya da hidrojeni doğrudan amonyağa dönüştürerek gemi 
taşımacılığı yoluyla nakledilebilir. Hidrojenin yurt içi kullanımını ve ihracatını 
sağlamak amacıyla, bu miktarda hidrojen ekonomisi yaratılması için gereken toplam 
yatırım hacmi 85 ilâ 119 milyar dolar arasında olacaktır. Bir başka deyişle, 2021 ile 
2050 arasındaki dönemde ortalama olarak yılda 3 ilâ 4 milyar dolar yatırım maliyeti 
gerekecektir. Türkiye’de bugünkü elektrik sektörü yatırımları ise yıllık yaklaşık 
olarak 7 milyar dolar civarındadır. Tahmini maliyetler ve olası ticari fiyatlamalar 

Toplam Hidrojen Arzı Birim 2030 2050

Dağıtık Senaryo 1/A         Mt/yıl 0,55 0,64

Dağıtık Senaryo 1/B1 Mt/yıl 0,63 2,8

Merkezi Senaryo 2 Mt/yıl 1,17 3,4

Hidrojen Üretim Maliyeti2                  
(Güneş, Rüzgâr) Birim  2030 2050 

Alkalin [ABD doları reel 2021/kg H2] 4,14-4,45 1,39-2,47

PEM [ABD doları reel 2021/kg H2] 4,85-5,17 1,38-2,46

SOEC [ABD doları reel 2021/kg H2] 8,40-8,71 1,66-2,77

1 Dağıtık senaryo 1/B değeri, dağıtık senaryo 1/A miktarına ilave edilmelidir. Dağıtık senaryoda (1/A + 1/B) toplam hidrojen 
arzı 2050’de 3,4 Mt/yıl seviyesine ulaşmaktadır. 
2 Alt sınır fotovoltaik güneş bazlı hidrojen üretimini ifade ederken, üst sınır rüzgâr bazlı hidrojen üretimini ifade etmektedir.  
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dikkate alındığında, çalışmada değerlendirilen hidrojen ekonomisi 2050’de Türkiye 
ekonomisine yıllık olarak toplam 6 ile 8 milyar dolar brüt fayda sağlayabilir. Yeni iş 
olanaklarının yaratılması ve ekonomik faaliyetlerin potansiyel yararlarının yanında, 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın etkilerinin azalması ve önüne geçilen 
doğal gaz, kömür ve petrol yakıt ithalatı yaratılan bu hidrojen ekonomisinin temel 
faydaları olacaktır. 

Çalışma, ilk yeşil hidrojen projelerinin başlatılabileceği bölgeleri önceliklendirmek 
için iki farklı uygunluk indeksi sunmaktadır. Bunun temel nedeni, yurt içi talebi 
karşılamak veya ihracata odaklanmak gibi farklı stratejik amaçlar için farklı  seçenekler 
sunmaktır. Geliştirilen uygunluk indeksi haritalarında gösterim amacıyla bir renk 
skalası kullanılmıştır ve koyu mavi renk şehir bazında daha iyi uygunluk puanını temsil 
etmektedir.  Aşağıdaki yer alan Türkiye haritasında, yurt içi talebi karşılamak üzere 
geliştirilecek bir hidrojen ekonomisi için ilk aşamada hangi bölgelerin daha fazla 
avantaj sunabileceği değerlendirilmiştir. 

İhracat Potansiyeli Birim 2050 

Yeşil Hidrojen İhracat Potansiyeli3 Mt/yıl 1,5-1,9

Boru Hatlarına Karıştırma Mt/yıl 0,15-0,2

Amonyak İhracatı4 Mt/yıl 1,35-1,7

3 Bu değerlerin oluşmasında, yenilenebilir enerji potansiyellerinin farklı şekilde kullanılmasını sağlayacak stratejik kararların 
etkili olabileceği dikkate alınmalıdır.  
4 0,178 t H2/t NH3 çevirim oranına dayanarak, 1,7 Mt yeşil hidrojen 9,5 Mt NH3/yıl eşdeğerine gelmektedir. 

En Uygun En Az Uygun
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1.1. Enerji dönüşümüne giden yolda Türkiye

Fosil yakıtlardan sıfır karbon emisyonlu temiz teknolojilere doğru yaşanan küresel 
enerji dönüşümü, aciliyet bilinciyle hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Halihazırda bu 
dönüşümün bir parçası olan Türkiye, kendi enerji dönüşümü için gerekli adımları 
atmaya başlayarak elektrik sistemi dönüşümünü hızla sürdürmektedir. 2019 yılı 
itibarıyla toplam elektrik arzındaki yenilenebilir kaynakların payı %44’e ulaşmıştır (bkz. 
Şekil 1). Türkiye’nin ana hedeflerinden biri de yerli enerji kaynaklarının kullanımını 
önceliklendirmektir. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin daha önceki çalışmasında 
yer alan “dengeli politikalar” senaryosuna göre, Türkiye’nin 2030’da toplam elektrik 
üretiminin %30’unun rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından, %20’nin üzerinde bir 
payın da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının teknik ve ekonomik 
açıdan mümkün olduğu gösterilmiştir (SHURA, 2020a).

Türkiye elektrik sistemi, başarılı bir şekilde şimdiden düşük karbonlu bir dönüşüm 
yolundadır. Ancak, elektrik, Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketiminin sadece %20
’sini oluşturmakta, kalan payın büyük bölümünü ise binalarda, ulaştırmada ve imalat 
sanayindeki enerji kullanımı teşkil etmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, n. 
d). İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve arz güvenliğininin sağlanması amacıyla 
Türkiye’nin elektrik sektörüne ilave olarak diğer sektörlere yönelik de daha kararlı 
adımlar atması gerekmektedir.  

Şekil 1: 2019 yılı Türkiye elektrik üretiminin kaynak bazında dağılımı   

Binalar, ulaştırma ve sanayi sektörleri, karbonsuzlaşması zor olan enerji son kullanım 
alanları olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle, literatürde bazı imalat sanayi 
sektörleri (demir/çelik, çimento, petrokimya ve gübre tesisleri gibi), doğal gaz sektörü 
ve uzun mesafe yük taşımacılığı genellikle karbonsuzlaşması zor olan enerji kullanım 
alanları olarak nitelendirilmektedir. Yenilenebilir enerjinin doğrudan kullanımı ve 
enerji verimliliği, bu sektörlerin elektrifikasyonunun temelini oluşturmaktadır. Bu 
vizyon sayesinde, elektrik sektöründeki yenilenebilir enerji yatırımları artmakta ve 
enerji verimliliğindeki gelişmeler karbonsuzlaşmanın zor olduğu sektörlerdeki elektrik 

1. Giriş

Taş kömürü + 
İthal kömür + 

Asfaltit
66 TWh / %21,7

Linyit
46,8 TWh / %15,4

Sıvı yakıt
0,3 TWh / %0,09

Doğal gaz + LNG
57,2 TWh / %18,8

Diğer yenilenebilir + Atık
4,6 TWh / %1,5

Hidroelektrik
88,8 TWh / %29,2

Jeotermal + Güneş + Rüzgâr
39,9 TWh / %13,1

Kaynak: TEİAŞ (2020)
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talebinin azalmasını desteklemektedir. Ancak daha hızlı karbonsuzlaşma patikası için 
daha kapsamlı çözümler gerekmektedir. 

Net sıfır hedeflerine ulaşılmasında tek bir çözüm olmamakla birlikte, yenilenebilir 
enerji ve su kullanılarak elde edilen yeşil hidrojen, karbonsuzlaşması zor olan sektörler 
için uygulanabilir bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Hidrojen üretimi için doğal gaz 
ya da kömürün gazlaştırılması ile metan pirolizi, biyokütlenin gazlaştırılması gibi diğer 
yöntemler de bulunmaktadır. Literatürde, hidrojen üretim yöntemlerinde kullanılan 
birincil enerji kaynakları bazında kömür için gri, karbon yakalama ve depolamalı doğal 
gaz için mavi gibi farklı hidrojen renklerini belirten bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu 
rapor kapsamında hidrojen üretmek için kullanılan bu birincil enerji kaynaklarından 
(doğal gaz, kömür gibi) hiçbirisi uzun vadeli enerji dönüşümü hedefleriyle uyumlu 
olmaması nedeniyle analizde dikkate alınmamıştır. Uzun vadeli küresel enerji 
dönüşümü hedefleri dikkate alınarak tüm formlar (gri veya mavi hidrojen gibi) 
arasında en çok yeşil hidrojenin ticaretinin yapılabileceği öngörülmektedir. Yapılan 
değerlendirmeler ve analizler, bu yaklaşımı başlangıç noktası olarak kabul etmekte 
ve gelecekteki hidrojen ticaret pazarında Türkiye’nin olası rolünü dikkate almaktadır. 
Çalışmada, hidrojen üretiminin sadece yenilenebilir enerjiden, özellikle de güneş ve 
rüzgâr enerjisinden elde edildiği kabul edilmiştir. 

Farklı hidrojen teknolojilerinin kullanımı ülkelerin şartlarına ve taahhütlerine göre 
değişmekle birlikte, yeşil hidrojen dünya çapında potansiyel bir oyun değiştirici olarak 
görülmektedir (IRENA, 2020). Yeşil hidrojen çok yönlülüğü ve farklı sektörler için ortak 
çözümler sunabilmesi ile enerji dönüşümünün önemli bir yardımcı bileşeni olabilir. 
Hidrojen ekonomisinin oluşturulması, iyi kurgulanmış bir düzenleyici sistemi içeren 
bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. 

Son yıllarda enerji sektörünün en güncel konularından biri olan hidrojen politikaları 
kapsamında, küresel olarak birçok ulusal strateji ve insiyatif ortaya çıkmıştır. Buna 
paralel olarak, 2020 yılı itibarıyla, Türkiye’de hidrojen konuları daha sıklıkla tartışılmaya 
başlamıştır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerjide Arama Konferansları: 
Hidrojen” başlıklı konferansı gerçekleştirmiş, hidrojen konusu Türkiye enerji dönüşümü 
stratejisinin önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. 

Konferans çerçevesinde, hidrojene ilişkin birçok araştırma alanı (yenilenebilir enerji-
hidrojen ilişkisi, yerli kömürden hidrojen üretimi, doğal gaza karıştırma ve girişimcilik 
fırsatları gibi) tartışılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez, Türkiye’de 
2021 yılında doğal gaz şebekesine hidrojen karıştırılmasının test edileceğine işaret etmiş 
ve Bakanlığın, tüm paydaşların görüşünü dikkate alarak, Türkiye’nin hidrojen stratejisini 
oluşturacağını açıklamıştır (Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021). 

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Derneği paralel olarak, Türkiye’de hidrojen teknolojilerinin 
geliştirilmesine ilişkin bir yol haritası önermiştir. Yol haritası 2020-2025 yılları arasında 
doğal gaz şebekesine hidrojen karıştırma çalışmalarının başlanmasını, 2025-2030 
arasında doğal gaz boru hatlarında minimum %10 hidrojen seviyesine ulaşılmasını, 
2030-2040 döneminde hidrojen ekonomisinin geliştirilmesini ve 2040-2050 yılları 
arasında ise hidrojen üretim maliyetlerinin düşürülerek çeşitli sektörlerde hidrojen 
kullanımının yaygınlaştırılmasını önermektedir (Hidrojen Teknolojileri Derneği, 2021). 
Türkiye hidrojen piyasasını oluşturmak üzere hükümet teşviklerinin başlatılması ve 
hidrojenin %10 oranında doğal gaza karışımı gibi benzer hedefler de Türkiye Doğal Gaz 
Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)’den raporunda yer almaktadır (GAZBİR, 2021).
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SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin yakın tarihli bir analizi, Türkiye’nin toplam nihai 
enerji tüketimi içinde fosil yakıtların %5 oranında yeşil hidrojenle ikame edilmesi için 
36,3 GW yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumu dahil toplam 45,4 milyar dolarlık 
yatırım gerekeceğini öne sürmektedir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli göz 
önüne alındığında ise Avrupa Birliği (AB) gibi komşu bölgelere yeşil hidrojen ihraç 
edebilen bir ülke haline gelebileceği belirtilmektedir (SHURA, 2021).

Halihazırda, doğal gaz altyapısına hidrojen karıştırmak için GAZBİR tarafından 
(ve teknik bölümü GAZMER aracılığıyla yürütülen) testler gerçekleştirilmektedir. 
Proje, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan araştırma destekleri almıştır. Bu 
testler, kazan ve fırın testlerinin yanı sıra son tüketiciler için gerekli olan güvenlik 
testlerini de kapsamaktadır. Türkiye’nin doğal gaz şebekesine en az %5 hidrojen 
karışımı hedeflendiği bilinmektedir. Yıllık gaz tüketimi 47 milyar metreküp olarak 
kabul edildiğinde, bu miktar 2,35 milyar metreküp doğal gazın hidrojenle ikame 
edilmesine denk gelmektedir. Teknik modifikasyonlar ve gerekli önlemler alınarak bu 
hedeflerin ötesinde bir başarı sağlanabileceği bilinmektedir. Diğer ülke örneklerine 
bakıldığında hidrojenin doğal gaz hatlarına karıştırılması için ilk güvenlik ve teknik 
çalışma denemelerinin başladığı İngiltere’de şimdiden %20’ye kadar ulaşan hedefler 
bulunmaktadır (Isaac et al, 2021). Türkiye’de yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre 
Türkiye’nin mevcut doğal gaz dağıtım altyapısında ve tüketici cihazlarında önemli 
bir değişikliğe gerek kalmaksızın %20’ye kadar hidrojen, doğal gaza karıştırılabilir 
(GAZBİR, 2021). Yeşil hidrojen maliyetlerindeki gelişmeler; gaz altyapısının iletim, 
dağıtım ve depolama kısımlarında yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılmasını 
sağlayacaktır.    

Oluşturulacak ulusal hidrojen stratejisinin, Türkiye’deki olası hidrojen piyasası 
oyuncularına yön vermesi beklenirken, yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak için 
kamu ve özel sektör iş birliği önemli bir rol oynayacaktır. Kapsamlı bir düzenleyici 
çerçeve, yatırımcılara öngörülebilir doğru sinyalleri vererek özel sektörün bu alanda 
yatırım yapılabilmesini sağlayacaktır.

1.2. Küresel piyasa gelişmeleri ve vizyonlar

Yeşil hidrojen üzerine yapılan küresel araştırmalar, net sıfır emisyon senaryolarında 
yeşil hidrojenin önemli bir rolü olacağını göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) tarafından yakın zamanda yapılan bir analiz, özellikle yeşil hidrojen üzerine 
odaklanmaktadır. Analize göre 2030 yılında 850 GW’lık ve 2050’de ise 3.000 GW’lık 
toplam elektrolizör kurulu kapasitesi önemli dönüm noktaları olacaktır (IEA, 2021). Aynı 
şekilde, IRENA’nın 2021 yılında yaptığı analiz ise 2050’de yaklaşık 5.000 GW elektrolizör 
kapasitesi gerektirecek yeşil hidrojen ve türevlerinin üretimi sayesinde sanayi ve 
ulaştırma sektörlerinin toplam emisyonlarında sırasıyla %12 ve %26 oranında azalma 
elde edilebileceğini göstermektedir (bkz. Şekil 2).
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Şekil 2: Son tüketici sektörlerin karbonsuzlaşmasında yeşil hidrojenin rolü  
   

Birçok ülke enerji dönüşümünü hızlandırmak ve karbosuzlaşmada çözümlerin sınırlı 
olduğu sektörleri karbondan arındırmak için yeşil hidrojen üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Bir enerji taşıyıcı olarak hidrojen, doğal gaz ve elektrik de dahil birçok kaynaktan 
üretilebilir. Ulusal hidrojen stratejileri farklı üretim yöntemlerine göre değişmektedir. 
Örneğin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbonsuz bir enerji sistemine geçişi 
amaçlayan Avrupa Birliği için yeşil hidrojen kilit öneme sahiptir. Yayınlanan stratejik 
vizyonda belirtildiği üzere, AB 2030’da 40 GW elektrolizör kapasitesi ve 10 milyon 
ton yeşil hidrojen üretimini hedeflemektedir. Bu hedef 40 GW’dan daha büyük bir 
elektrolizör kapasitesi gerektireceğinden başka ülkelerden ithalata ihtiyaç duyulacağı 
anlamına gelmektedir (IRENA, 2020). Buna ek olarak, yatırım planlarına ve hidrojen 
eko-sisteminin yaratılmasına destek olmak için Avrupa Temiz Hidrojen İşbirliği 
oluşturulmuştur (Avrupa Komisyonu, 2020). Avrupa Birliği’nin iddialı hedefleri 
Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerin oluşturduğu hidrojen 
stratejileri tarafından desteklenmektedir. AB dışında, Japonya, Çin, Güney Kore gibi 
Asya ülkeleri ile birlikte Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de küresel 
hidrojen ekonomisinin geliştirilmesinde diğer öncü ülkeler olarak kabul edilebilir. 
İklim hedeflerine ulaşmak amacıyla, hükümetler tarafından temiz hidrojen üretiminin 
geliştirilmesine ilişkin birçok projeye izin verilmekte ve teşvik sağlanmaktadır.

Uluslararası oluşturulan vizyonlarla birlikte, hidrojen piyasasındaki gelişmelerin de 
anlaşılması önem teşkil etmektedir. Özel sektör projeleri küresel olarak artarken, birçok 
projeye devletler tarafından çeşitli finansal destekler sağlanmaktadır. Yeşil hidrojen 
sektörünün yeni oluşmaya başladığı düşünülse de hemen hemen her gün yeni projeler 
açıklanmaktadır. Yeşil hidrojen teknolojileri için yatırımlar, elektrolizörlerin teknik ve 
ekonomik performanslarındaki farklılıklar nedeniyle elektroliz tipine göre de değişiklik 
göstermektedir. Alkalin ve polimer elektrolit membran (PEM) elektroliz teknolojileri 
ticari olarak hidrojen üretmek için halihazırda kullanılmaktadır. PEM teknolojisi, alkalin 

Kaynak: IRENA (2021)
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elektrolizörlere kıyasla daha verimli olup ilgili teknolojinin ilk yatırım maliyetleri ise 
daha fazladır (SHURA,2021). 

Uluslararası Enerji Ajansına göre, 2023 yılına kadar ilave 1.500 MW’lık elektrolizör 
kurulum projesinin başlayacağı öngörülmektedir. Hidrojen kullanımı için, doğal 
gaz şebekesine karıştırma, rafineri sektörünün karbonsuzlaşması ile yeşil amonyak 
üretimi yakın zamanda açıklanan projeler arasında büyük bir paya sahiptir (IEA, n.d). 
Örneğin, “HyDeal Ambition” projesinde, İspanya ve Güneybatı Fransa’da başlayacak ve 
2030’a kadar doğu Fransa ve Almanya’ya kadar yayılacak olan ve de Avrupa’da birçok 
bölgeyi kapsayan 67 GW elektrolizör kurulumu ile yılda 3,6 Mt yeşil hidrojen üretimi 
planlanmaktadır. ABD merkezli birçok güneş enerjisi şirketi ile kamu kuruluşlarından 
oluşan Yeşil Hidrojen Koalisyonu, 2023’e kadar Utah’da sadece yeşil hidrojen üretmek 
için kullanılacak 538 MW’lık yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Şili’de yakın tarihte açıklanan bir projenin yılda 1 milyon metrik 
tona kadar yeşil amonyak üretmesi beklenmektedir. 2 GW’lık bir rüzgâr çiftliğine bağlı 
olacak mega yeşil amonyak/yeşil hidrojen tesisinin önümüzdeki beş yıl içinde faaliyete 
başlaması beklenmektedir.   

Küresel ölçekteki girişimler yeşil hidrojen ve türevlerinin üretilmesi için inşa edilen 
mega tesislerle sınırlı kalmamaktadır. Örneğin, ilk hidrojen dolum istasyonu 
Avustralya’da faaliyete başlamıştır. İstasyonun yeni “Hyundai Nexo” hidrojenli araç 
filosuna %100 yeşil hidrojen sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, İsveçli “HYBRIT” 
girişimi üretim sürecinde kok kömürünün yerine yeşil hidrojen kullanarak müşterilerine 
ilk yeşil çelik tedarikini gerçekleştirmiştir. Hidrojen, ulaştırma ve lojistik sektörünün 
karbonsuzlaşması için temel bileşen olarak görüldüğünden Avrupa Birliği’nin 
“H2Ports” projesinin de dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu proje kapsamında, 
Valensiya Limanı çevresel etkiyi azaltma amacıyla faaliyetlerinde yeşil hidrojen 
kullanan ilk liman olacaktır (H2 Ports EU, n.d).

Ancak çoğu bölgede yeşil hidrojen henüz fosil yakıt bazlı hidrojen ile maliyet açısından 
rekabet edebilecek durumda değildir. Yeşil hidrojen maliyetlerini belirleyen en 
önemli etkenler yenilenebilir enerji maliyetleri, elektrolizörlerin ilk yatırım maliyetleri, 
elektrolizör verimliliği ve kapasite kullanım faktörleridir. Yenilenebilir enerjiden 
üretilen elektrik, yeşil hidrojenin en büyük maliyet kalemi olarak kabul edilmektedir. 
Hidrojen üretimi için yenilenebilir enerji kullanımındaki artış, maliyetlerde düşüşe 
katkı yapabilir. Son on yılda şebeke ölçeğinde güneş fotovoltaik ve rüzgâr santralleri 
tarafından üretilen enerjinin seviyelendirilmiş elektrik maliyetlerinin sırasıyla %82 ve 
%39 oranlarında düşmüş olması, düşüş eğiliminin devam edeceğinin bir göstergesi 
olabilir (Agora Energiewende and Guidehouse, 2021).  Elektrolizörlerin yaygınlaşmasını 
destekleyecek düzenlemelerle ve daha agresif kapasite kurulumlarıyla birlikte, yeşil 
hidrojen maliyetleri fosil yakıt alternatiflerinden daha ucuz olan kilogram başına 1 ABD 
doları seviyesine kadar düşebilir (bkz. Şekil 3).
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Şekil 3: Farklı senaryolarda hidrojen maliyetinin değişimi   

1.3. Hidrojen ticareti

Ulusal hidrojen stratejileri kapsamında, birçok ülke ithalat fırsatlarını araştırırken, 
bazı ülkeler de kendi yurt içi taleplerini karşıladıktan sonra olası hidrojen ihracat 
planı yapmaktadır. Çok az sayıda ülkede, karbonsuzlaşma hedeflerine tek başına 
yerel üretimle ulaşabilir. Bu bağlamda, hidrojen gelecekteki enerji ticaretinin ana 
faktörlerinden birisi olarak görülebilir. Uluslararası hidrojen ekonomisinin oluşmasıyla, 
hidrojen ve türevlerinin diğer herhangi bir enerji emtiası gibi ticareti yapılabilecektir. 
Buna paralel olarak, yüksek hidrojen talebi olan ülkeler ile potansiyel tedarikçiler 
arasında giderek artan sayıda karşılıklı ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Avustralya gibi 
ihracatçı ülkelerin ana hedefi, yurt içinde üretilen yeşil hidrojeni Japonya ve AB gibi 
talep merkezlerine ihraç etmektir (ARENA, 2018). Özellikle AB, iddialı hedefleri için arz 
çeşitliliğini geliştirmek ve istikrarlı tedarik zincirleri sağlamak adına temiz hidrojen 
tekliflerine büyük ilgi göstermektedir (Avrupa Komisyonu, 2020). Örneğin, Almanya 
Federal Hükümeti kendi yurt içi yeşil hidrojen üretimlerinin 2030 için beklenen 90 ila 
100 TWh’lik hidrojen taleplerini karşılamaya yeterli olmadığını açıklamıştır (BMWi, 
2020). Almanya’nın ithalat için diğer hidrojen formları arasından sadece yeşil hidrojeni 
destekleyeceğini dikkate almak önemlidir. Bu talep, Avustralya, Fas, Ukrayna, Türkiye 
ve/veya Danimarka, İspanya, Portekiz, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılanabilir. Ayrıca 
Avustralya’nın şimdiden Almanya, Japonya, Güney Kore ve Singapur ile hidrojen 
tedarik anlaşmaları yapmış olması, hidrojen ihracatının kilit oyuncularından biri 
olduğunun göstergesidir. Örneğin, Avustralya kendi linyit kaynaklarından proses 
sırasında açığa çıkan karbonu yakalayarak ürettiği hidrojenin ihracatı için Japonya 
ile anlaşmıştır. Her iki hükümet tarafından ortaklaşa finanse edilmiş projede birçok 
özel sektör şirketi yer almaktadır (Guidehouse, 2020). Buna ek olarak, uzun mesafe 
ticaretinde hidrojenin deniz yoluyla taşınması esneklik sağlayabilir. Hidrojenin boru 
hattı ile tek bir varış noktasına taşınması yerine, deniz yoluyla çeşitli varış noktalarına 
ihraç edilmesi sağlanabilir. 

Bu noktada, hidrojenin hangi formunun taşınacağını belirlemek ekonomik fizibilite 
açısından kritik önemdedir. Hidrojen sıvı halde taşınabilir veya metanol ya da 
amonyağa dönüştürülebilir. Yakın tarihli bir çalışma, sıkıştırılmış hidrojenin de taşıma 
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için bir alternatif olabileceğini, 3.000 km mesafenin altında kalan yerler için amonyak 
ve sıvı hidrojenle birlikte rekabetçi fiyata sahip olabileceğini göstermiştir (GEV, 2021). 
Ancak dönüştürme işlemi nedeniyle verimlilik ve buharlaşma kayıplarının da dikkate 
alınması gerekmektedir.   

Yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojenin üretim stratejisinin değişkenlik ve 
mevsimsellik zorluklarının dikkate alınması zaruri olacaktır. Bunun da ötesinde, 
2050 yılı için dünya çapında bir hidrojen ekonomisi, LNG veya elektrik piyasalarına 
benzeyebilir, bu durum da bölgesel entegrasyonların, sınır ötesi hidrojen boru 
hatlarının ve deniz taşımacılığının var olabileceği anlamına gelmektedir. Hidrojen, bir 
enerji taşıyıcısı olarak, uluslararası ticaret için fırsatlar yaratacak olan döngüsel arz-
talep konularından ve bölgesel ihtiyaçlardan uzak olmayacaktır. Buna paralel olarak, 
küresel ticaret akışları AB’nin bazı bölgelerinde enerji yakıtlarının seviyelendirilmiş 
maliyetlerini %30’a kadar azaltacak, böylece hem üreticiler hem de kullanıcılar için 
büyük yararlar sağlanacaktır (LUT Üniversitesi ve dena, 2020).

1.4. Hidrojen ekonomisine giden yol ve raporun kapsamı

Hidrojen ekonomisi küresel ölçekte hızlı bir şekilde oluşmaya başlamaktadır. 
Türkiye, hidrojen ekonomisinin avantajlarından faydalanabilmek ve karbonsuzlaşma 
hedeflerine ulaşabilmek için bu ekonomide yerini alabilir. Türkiye özellikle batıda 
rüzgâr enerjisi, orta ve güney bölgelerde güneş enerjisi bakımından çok önemli 
potansiyellere sahiptir. Türkiye’nin ayrıca, elektrik üretimi için zengin hidroelektrik 
kaynakları ve özellikle batı bölgelerinde jeotermal enerji potansiyelleri bulunmaktadır.  
Bu kaynaklar öncelikli olarak binalar, sanayi veya ulaştırma sektörlerinin elektrik 
ihtiyaçlarını karşılamak ve elektrik sisteminin karbonsuzlaşması için kullanılabilir. 
SHURA’nın daha önce yaptığı analizlerde, 2030 yılında Türkiye elektrik sisteminde 
%30’u rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere, toplam yenilenebilir enerji üretim 
payının %50’nin üzerine çıkmasının teknik ve ekonomik açıdan mümkün olduğu 
gösterilmiştir (SHURA, 2020). Ancak halihazırda hidroelektrik enerji kaynaklarının 
teknik potansiyelinin büyük bir bölümü kullanıldığından, 2050 yılına doğru giderken 
düşük karbonlu bir patika izlenebilmesi adına daha fazla güneş ve rüzgâr enerjisine 
ihtiyaç olacaktır. Bu durum, Türkiye’nin ilk olarak nasıl daha fazla yenilenebilir enerji 
ile elektrik ihtiyaçlarını karşılayabileceğinin ve daha sonra kalan kaynakları yeşil 
hidrojen üretimi için kullanabileceğinin iyi anlaşılması gerektiğini göstermektedir. 
Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek potansiyeli ve coğrafi elverişlilik 
dikkate alınarak, ekonomi için bir katma değer oluşturacak yeşil hidrojenin ihracat 
potansiyelinin olup olmadığının anlaşılması önem kazanacaktır.   

Türkiye küresel düzeyde düşük maliyetli yeşil hidrojen üretilebilecek en elverişli 
bölgelerden biri olabilir (Şekil 4). Yenilenebilir enerji maliyetleri hızla düşmekte 
ve elektroliz piyasasında ölçek ekonomisinin itici gücüyle önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Türkiye’de yakın tarihli güneş fotovoltaik ihalelerinde, ülkenin güney 
bölgeleri için kilovat-saat (kWh) başına 0,022 dolar teklif seviyeleri görülmüştür. 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın senaryolarına göre, öğrenme hızlarının 
benzer olmasından dolayı, elektrolizörlerde güneş PV sistemleriyle aynı oranda maliyet 
düşüşleri görebilir (IRENA, 2020).
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Türkiye geleceğin hidrojen piyasalarında önemli avantajlara sahiptir. Doğal gaz boru 
hatlarına yönelik altyapısı ve hidrojen ticaretinde kullanılabilecek mevcut limanları, 
yeni iş modelleri anlamına gelebilecek halihazırda var olan endüstriyel hidrojen talebi 
ve yenilenebilir enerji kaynak mevcudiyeti, Türkiye’ye gelişmekte olan diğer büyük 
ekonomilere kıyasla avantaj sağlayabilir. Avrupa doğal gaz ve elektrik şebekelerine 
entegrasyonu ve uyumlu hale getirilmiş düzenleyici mevzuatsal çerçeve, hidrojen 
ekonomisi oluşturma maliyetlerinde düşürücü etkiye sahip olabilir. Maliyet-etkin 
bir ulusal hidrojen stratejisi ve uygun maliyetli yenilenebilir enerji, Türkiye’yi küresel 
hidrojen ekonomisinde rekabetçi noktaya taşıyabilir. Yenilenebilir enerji yatırımları 
hızlandıkça ölçek ekonomisi artacak ve Türkiye’de üretilen yeşil hidrojen diğer 
ülkelere (özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ülkelere) göre rekabetçi hale 
gelebilecektir. 

Kendi önceliklerinin ışığında, Türkiye yeşil hidrojen potansiyelini son 
kullanıcı sektörlerin karbonsuzlaşmasında ve bu sektörlerin büyüyen enerji 
talebini karşılamakta kullanabilir. Alternatif olarak, Türkiye enerji sisteminin 
karbonsuzlaşmasında farklı düşük karbon çözümlerinin ortaya çıkmasıyla, yeşil 
hidrojen ihracat için de kullanılabilir. Paris Anlaşması’nın kısa süre önce onaylandığı 
dikkate alındığında, Türkiye’nin 2030 ve 2050 için daha kararlı iklim ve enerji 
dönüşümü hedeflerine ihtiyacı olacaktır ve farklı karbonsuzlaşma perspektifleriyle bu 
hedeflere ulaşmakta hidrojenin rolünün anlaşılması kritik önem taşımaktadır.  

Bu hususları dikkate alarak, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, Alman Enerji 
Ajansı’nın desteğiyle, Bilkent Enerji Politikası Araştırma Merkezi’yle birlikte yürüttüğü 
bu yeni araştırmada; Türkiye’nin, 2050 yılına kadar hidrojen piyasası gelişim 
potansiyelinin değerlendirilmesi ile yeşil hidrojen üretimi için uygun bölgelerin 
belirlenmesi ve orta/uzun vadede yeşil hidrojen ve türevlerinin (amonyak vb.) üretim, 
yurt içi kullanım ve ihracat potansiyellerinin anlaşılması hedeflenmiştir. 
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Şekil 4: Uzun vadede hibrit güneş ve rüzgâr enerjisinden hidrojen üretim maliyeti öngörüleri 
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Çalışma kapsamında, Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen projeleri için uygun bölgeleri 
belirlemek amacıyla mevcut coğrafi veriler ve literatür kullanılmıştır. Türkiye yedi 
coğrafi bölge (Trakya, Marmara, Ege, Karadeniz, Orta Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu) ve 81 ilden oluşmakta olup, analiz il bazında gerçekleştirilmiştir. 
Metodoloji dört adımdan oluşmakta olup, coğrafi veriler, kamunun yayınladığı 
kaynaklar ve daha önceki çalışmalar kullanılarak mümkün olduğu kadar yüksek 
çözünürlük (km2) üzerine kurulmuştur. 2021 ile 2050 arasındaki dönemi kapsayan 
analizde izlenen adımlar aşağıdaki gibidir:

(i) Türkiye’de doğal gaz, sanayi (rafineriler de dahil) ve ulaştırma sektörlerinin hidrojen 
talebinin değerlendirilmesi, 

(ii) Yenilenebilir enerji ve hidrojen üretim maliyetlerinin hesaplanması, 
(iii) Altyapı ve kaynak kısıtları dikkate alınarak yeşil hidrojen arz potansiyelinin 

belirlenmesi,
(iv) Türkiye’nin, boru hatları ve/veya deniz yoluyla AB ülkeleri ve diğer coğrafyalara 

yönelik yeşil hidrojen ya da amonyak gibi türevlerinin ihracat potansiyelinin 
belirlenmesi ve buna uygun yerlerin tespit edilmesi.

Değerlendirmede yeşil hidrojen arz ve ihracat potansiyeline sahip düşük maliyetli 
üretim yapılabilecek bölgeleri belirlemek amacıyla diğer sonuçlara ek olarak bir 
“Uygunluk İndeksi” geliştirilmiştir. Bu çalışmada değerlendirilen hidrojen ekosisteminin 
unsurlarının özeti Şekil 5’te gösterilmiştir.

2. Metodoloji

Şekil 5: Hidrojen ekosisteminin unsurları 
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2.1. Hidrojen talebi

Hidrojen talebi, temel olarak imalat sanayi (demir/çelik, çimento, petrokimya ve 
rafineriler), doğal gaz ve ulaştırma sektörleri için değerlendirilmiştir. Analiz, sektör 
bazında 81 il seviyesinde yapılmıştır. İmalat sanayi tesislerinin lokasyonları il düzeyinde 
incelenmiş, doğal gaz ve ulaştırma sektörleri için il seviyesindeki dizel yakıt ve gaz 
talebi hidrojen talebi için referans teşkil edecek şekilde analizlere dahil edilmiştir. 
Hidrojen bazlı yakıtlara dönüşümle ilgili olarak, doğal gaz sektörü için hidrojenin son 
tüketici sektörlerde sadece ısıtma amacı için kullanılacağı varsayılmıştır. Bununla 
beraber hidrojenin son tüketim noktalarında, ulaştırma sektöründe dizel yakıtının 
ikamesi (yük taşımacılığı), sanayi sektöründe ise hammadde olarak kullanılacağı 
öngörülmüştür.

Türkiye’de karbonsuzlaşması zor ve enerji yoğun olan üç ana sanayi kolu 
bulunmaktadır. Bunlar üretiminin büyük çoğunluğunun geleneksel elektrikli 
ark ocakları (EAF) ile yapıldığı demir ve çelik sektörü ile çimento ve petrokimya 
sektörleridir. Türkiye’nin demir çelik ve çimento sektörleri küresel ölçekte en büyük 
ilk 10 sektör arasında yer almaktadır. Petrokimya sanayisinin hacmi ise bu sektörlere 
kıyasla daha küçüktür. Yine de halihazırda proseslerinde yakıt olarak hidrojen 
kullanmakta olan petrokimya tesislerinin dönüşümü önemli olacaktır. Dolayısıyla 
enerji yoğun sektörlerde yeşil hidrojen kullanımının başlangıç noktası rafineriler 
ve petrokimya sektörü olabilir. Gelişen piyasa koşullarıyla birlikte Türkiye’de gübre 
üretiminin yapıldığı fabrikalardan son tüketim noktalarına kadar geniş bir tedarik 
zinciri kurulmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, 2018). Bu 
süreç, hidrojenin yurt içi piyasasındaki yerini alması için ilk fırsatlardan biri olabilir. 
Ayrıca petrokimya tesislerinin işletim karakteristikleri ve değişken hidrojen talebi de 
karbonsuzlaşma planlarında dikkate alınması gereken önemli bir etkendir. Bahsedilen 
sektörlerin üretim tesislerinin yerleri Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. Bu 
sektörlerin 2030 ile 2050’deki yakıt ve elektrik taleplerinde görülebilecek olan büyüme, 
Sabancı Üniversitesi akademik yayın ve raporlarına (örn. Türkiye Enerji Görünümü, 
IICEC, 2020), daha önceki SHURA çalışmalarında yapılan tahminlere ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu gibi kamu kuruluşlarının yayınladığı kaynakların kullanıldığı sektör 
raporlarına dayandırılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sektörlerin 2050 yılındaki toplam nihai enerji tüketimi içinde fosil 
yakıtların %5 ila %10 oranında yeşil hidrojenle ikamesini içeren iki potansiyel durum 
(H5 ve H10 durumları) geliştirilmiştir. H5 durumu, SHURA’nın hidrojen konusunda ilk 
çalışmasının (Türkiye ulusal hidrojen stratejisi için öncelikli alanlar) sonucuyken, H10 
durumu daha yüksek bir talep potansiyelini ve bunun ihracat potansiyeli üzerindeki 
etkisini ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir. Ayrıca %5 ve %10 ikame tahminleri, çalışma 
kapsamında 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen paydaş toplantısında (SHURA ve 
Bilkent, 2021) alınan bir geri bildirim olarak değerlendirilmiştir. 
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Şekil 6: Türkiye’nin çelik haritası

Kaynak: TÇÜD (2019)
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Şekil 7: Türkiye’nin çimento fabrikaları5

Kaynak: TÇÜD (2019)
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2019 yılı itibarıyla Türkiye ulaştırma sektörü, yaklaşık 12,5 milyonu binek otomobil 
olmak üzere, 20 milyon civarında araçtan oluşmaktadır. Türkiye’nin binek araçlar 
kategorisinde elektrikli araç payını arttırma vizyonu bulunmaktadır. Yük taşımacılığı 
ise geri kalan araç filosunda önemli bir payı kapsamaktadır (yaklaşık 4 milyon araç) ve 
aynı zamanda yoğun bir enerji tüketim oranına sahiptir. Yük taşımacılığı için tahmin 
edilen dizel yakıt talebi 2030’a kadar yılda yaklaşık %1, sonrasında ise 2050’ye kadar 
yılda %0,5 civarında büyüme göstermektedir. Türkiye’nin karayolu taşımacılık faaliyeti, 
ekonomik büyümesine paralel biçimde, yeni talep merkezlerinin ortaya çıkmasıyla 
ve ticaretin artmasıyla büyüyebilir (IICEC, 2020). Dizel talebindeki artış öngörülerinin 
sebebi ise yük taşımacılığındaki faaliyet artışı beklentileridir. Ulaştırma sektöründe, 
elektrikli araç sayısının binek otomobiller arasında hızla artması beklenmektedir. Bu 
çalışmada, elektrikli araçlarda görülen gelişmelerin ışığında, binek araçlarda hidrojen 
ikamesine yer verilmemiştir. Analiz, yük taşımacılığındaki araçların dizel kullanımının 
%5 ila %10’unun yeşil hidrojenle ikame edilmesini öngören bir strateji benimsemiştir. 

Türkiye halihazırda gelecek yıllar için gaz şebekesine %5 oranında hidrojen karıştırmayı 
test etmektedir. Mevcut test sonuçları pozitif olmakla birlikte, sistemin geneli 
üzerindeki etkiyi görmek için uzun vadeli testler gerekmektedir. Ayrıca her tüketici 
cihazı ve ekipmanı için kabul edilebilir hidrojen konsantrasyonu da belirlenmelidir. 
Buna ek olarak, üreticiler, gaz türbinlerinde %1 ila %5 aralığında hidrojen 
konsantrasyonu önermektedir ancak teknik modifikasyonlarla türbinlerin %10’a kadar 
konsantrasyonla çalışabileceği bilinmektedir (GAZBİR, 2021). Doğal gaz şebekesine 
hidrojen karıştırılması, tüm şebekenin çok kapsamlı bir revizyonunu gerektirebilir. 
Bu durum, binalardaki çelik borular için ölçme sistemlerine olası revizyonları da 
içermektedir. En önemlisi, doğal gazın hidrojenle ikamesi, nihai karışımın enerji 
içeriğini azaltacaktır. Buna paralel olarak, hidrojenin payı arttıkça, aynı enerji 
seviyesini aktarmak için kompresörlerin daha yüksek veya farklı seviyelerde çalışması 
gerekecektir. Hacimsel olarak daha yüksek konsantrasyonlar (>%20 hidrojen) mevcut 
altyapıda ve son tüketici uygulamalarında değişiklikler gerektirebilir.   

Şekil 8: Türkiye’nin kimyasal gübre haritası 
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Bu durum, analizde bir başlangıç noktası olarak kullanılmış ve 2050’ye giden doğal 
gaz-hidrojen karışımı varsayımları %5 ve %10 oranında yapılmıştır. Bu çalışma için 
değerlendirilen dönemin tamamında gaz kullanımı yıllık yaklaşık 47 milyar m3 
olarak varsayılmıştır. Hidrojenin gaz şebekelerine dahil edilmesinde hidrojen üretim 
noktalarının gaz şebekesine yakınlığı önemli olacaktır. Hidrojen için gaz altyapısının 
kullanılması, gaz boru hatlarından oluşan mevcut tedarik zinciri kullanılarak hidrojen 
üretim seviyelerinin yükseltilmesine olanak verebilir. Doğal gaz altyapısının yeşil 
hidrojen karışımı için kullanılması, maliyet etkinlik açısından kazançlı bir stratejiye 
dönüşebilir. Hidrojen için ayrı bir altyapı planlaması (%100 hidrojene uyumlu 
boru hatları) daha maliyetli olabilecektir. Boru hattı altyapısının kademeli olarak 
dönüştürülmesi stratejisinde, BOTAŞ’ın ve EPDK’nın yüzdesel karışım hedefleri önem 
kazanacaktır.

Hidrojenin talep analizinde son adım olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
şebekeye entegrasyonunu kolaylaştıracak, elektrik sistemin daha etkin 
yönetilebilmesine fırsat sağlayacak bir esneklik seçeneği (depolama) olarak potansiyel 
hidrojen kullanımı, ayrı bir talep kategorisi hesaplaması yerine niteliksel olarak 
değerlendirilmiştir. Türkiye enerji sisteminde, hidrojenin ilk olarak yukarıda sözü 
edilen sektörlerde (sanayi, ulaştırma, doğal gaz) hammade olarak yer alabileceği 
varsayılmıştır. Yeşil hidrojenin üretilip, depolama sürecinden sonra tekrar elektriğe 
dönüştürülmesi, öncelikle depolama tesisi yatırımları ve dönüştürme kayıpları 
nedeniyle (hammadde olarak son kullanıma kıyasla) maliyet açısından rekabetçi 
olmayabilir. Ancak hidrojenin depolanması gelecekte yenilenebilir enerjinin daha fazla 
sistem entegrasyonuna fırsat veren elektrik sistem esnekliğinin artmasında önemli bir 
rol oynayabilir.  

Güneş enerjisi arzında mevsimsel değişimler daha öngörülebilir olmasına karşın, 
rüzgâr enerjisi için bu belirsizlikler daha fazladır. Elektrik sisteminde güneş enerjisi 
üretim payının artması, yaz mevsimi elektrik talebi için önemli bir çözüm seçeneği 
olarak görünürken, Türkiye doğal gaz talebinin büyük bölümü güneş enerjisi 
üretiminin en düşük olduğu kış aylarında gerçekleşmektedir. Bu durum, arz fazlası 
güneş enerjisinin depolanamaması durumda, elektrik sisteminin yönetilmesinde 
zorluklar yaratabilir. Bu noktada yeşil hidrojen üretimi ve bunun depolanabilmesi, 
yakıt hücreleri, pistonlu motorlar, gaz türbinleri ve buhar türbinleri gibi elektrik 
üretim teknolojileri ile birlikte değişken yenilenebilir enerji sistem entegrasyonunu 
destekleyebilecek olası bir depolama ve talep tarafı katılım ünitesi haline getirilebilir 
(Eichman, Harison and Peters. 2014). Böylece, hidrojen elektrik üretiminde mevsimsel 
farklılıkları azaltmanın bir yolu olabilir ve yaz mevsiminde ortaya çıkan güneş enerjisi 
üretim fazlası, kış mevsimine aktarılabilir.  Ancak hidrojenin bir esneklik seçeneği 
(depolama) olarak olası kullanımı, çevrim kayıpları ve mevcut hidrojen maliyetleri göz 
önünde bulundurularak çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Mevsimselliğin önemi; 
güneş enerjisi elektrik arzı, elektrik ve doğal gaz talep verileri (EPDK ve JODI kaynakları 
referans alınmıştır) kullanılarak Şekil 9’da değerlendirilmiştir. Hidrojenin mevsimsel 
depolanması tuz mağaraları vasıtasıyla mümkün olabilir.
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2.2. Yeşil hidrojenin arz potansiyeli 

Yeşil hidrojen üretiminde, hammadde olarak yenilenebilir enerji kullanılmaktadır. 
Türkiye yenilenebilir enerji üretimi için çok önemli kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklara 
ilişkin aşağıda gösterilen haritalarda bölgelere göre rüzgâr ve güneş enerjisinin 
niceliksel özellikleri gösterilmektedir. Şekil 10’da güneş PV elektrik üretiminin uzun 
dönem yıllık ortalaması (1994’ten 2018’e) yansıtılmıştır. Koyu kırmızı renk, o bölge 
özelinde daha yüksek kWh/kWp oranını işaret etmektedir. Mersin ve Konya gibi 
güneydeki iller için potansiyel yüksektir. Her bölge için rüzgâr enerjisi niceliksel 
özelliklerini gösteren Şekil 11’de, koyu kırmızı renk rüzgârın m/s cinsinden daha yüksek 
hızda olduğunu yerleri göstermektedir. Rüzgâr hızı, en yüksek değerlere batı ve orta 
Anadolu’da özellikle de Balıkesir gibi batı illerinde ulaşmaktadır.  

Şekil 9: Türkiye’de güneş enerjisi elektrik üretimi, elektrik ve doğal gaz talebinin mevsimsellik değerlendirmesi

(Aylık ortalama =1)
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Kapasite faktörlerinin güneş enerjisi için %16 ile %25, rüzgâr enerjisi içinse %25 ile 
%34 aralığında olduğu varsayılmaktadır (SHURA, 2020). Elektrik üretimi için potansiyel 
bölgeler belirlenirken; 2.000 metreden fazla yükseklikteki bölgeler, engebeli araziler ve 
erişimi sınırlı alanlar (kentsel alanlar, havaalanları, tabiat koruma bölgeleri) gibi uygun 
olmayan araziler hariç tutulmuştur. 

Şekil 10: Türkiye güneş enerjisi elektrik üretim kalitesi haritası

Kaynak: Dünya Güneş Atlası, SolarGIS, (2019)
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Şekil 11: Türkiye rüzgâr enerjisi kalite haritası

Kaynak: Dünya Güneş Atlası (2021)
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Türkiye’de seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetlerini öngörebilmek için kapasite 
faktörleri; rüzgâr ve güneş fotovoltaik teknolojilerinin sermaye, işletim ve bakım 
maliyetleriyle değerlendirilmiştir. 

α: sermaye geri kazanım faktörü; işletme ömrü ve iskonto oranının bir fonksiyonu 
(%10) (%/yıl olarak) 
I: ilk yatırım maliyeti (ABD$ ile)  bkz. grafik (IRENA, BloombergNEF ve Türkiye’deki 
gerçek EPC verilerine dayanmaktadır.)
OM: Yıllık işletme ve bakım maliyetleri (ABD$/yıl) (2-4%)
E: Yıllık elektrik üretimi (kWh/yıl)
LCOE: Elektrik üretiminin seviyelendirilmiş maliyeti (ABD$/kWh = ABD$/yıl bölü kWh/
yıl)

LCOE’yi tahmin etmek için yenilenebilir enerji teknolojilerinin sermaye yatırımlarındaki 
gelişmeler önemlidir. Güneş PV, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri için varsayımlar Şekil 
12’de gösterilmiştir.

Şekil 12: Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojileri için sermaye maliyetlerinin gelişimi, 
2020-2050

Bir sonraki adımda, yeşil hidrojen üretimi için toplam elektrik arzı hesaplanmıştır. 
Bu adımda, 2030 ve 2050 yıllarına giderken rüzgâr ve güneş enerjisi için üretim ve 
kapasite potansiyelleri il bazında hesaplanmıştır (Güneş enerjisi için mevcut toplam 
kurulu güç kapasitesi (2020) 7 GW’ın üzerinde ve rüzgâr santralleri için ise yaklaşık 
10 GW’dır). Çalışma kapsamında oluşturulan “referans senaryo” daha önceki SHURA 
çalışmaları (“2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi” ve 
“Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” 
(SHURA, 2020a, SHURA 2020b) dikkate alınarak, 2020 ile 2030 yılları arasında elektrik 
talebinin yıllık ortalama %3 artacağı varsayılmış ve bu doğrultuda bir kapasite gelişim 
projeksiyonu yapılmıştır. 2030 ile 2050 yılları arasındaki dönem için genel piyasa 
beklentileri ile ulusal ve uluslararası çalışmaların verileri dikkate alınarak üretim 
kapasitesi ve elektrik talebindeki gelişmeler öngörülmüştür. Bu projeksiyonların 
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bir net sıfır emisyon senaryosu olmadığı dikkate alınmalıdır. “Geliştirilmiş senaryo” 
ise referans senaryoya ek olarak güneş ve rüzgâr enerjisi için kullanılmayan teknik 
potansiyelleri içermektedir. Teknik potansiyeller hesaplanırken coğrafi kısıtlar dikkate 
alınmıştır.   

Referans senaryoya göre,  2050 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik yıllık 545 TWh’lik net talebin %62’sini karşılayabilir. Rüzgâr ve güneş enerjisinin 
payı ise %36’ya ulaşabilir. Bu senaryoda, toplam 40 GW rüzgar enerjisi ve 55 GW güneş 
PV kurulu gücü öngörülmüştür (bkz.şekil 13). Geliştirilmiş senaryoda ise 60 GW rüzgâr 
enerjisi ve 80 GW güneş PV kurulu güç kapasitesi öngörülmektedir. 

Şekil 13: Türkiye elektrik sistemi için kurulu güç kapasitesi ve elektrik arzı projeksiyonları, 
2020-2050 (referans senaryo)
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Potansiyel yenilenebilir enerji kapasite gelişimleri ve tahminleri yukarıda belirtilmiştir. 
Yenilenebilir enerji analizinin 81 il seviyesinde yapılması, hidrojen arzını da aynı seviyede 
araştırma olanağını sağlamaktadır. Bu çalışmada hidrojen arzı için 3 ana senaryo 
incelenmiştir. Dağıtık senaryo 1/A, referans senaryonun ışığında, hidrojen üretimi için 
olası bölgelerin bulunması amacıyla oluşturulmuştur. Sonraki adım, hidrojen arzını il 
bazında azami kullanabilmek için rüzgârın ve güneşin teknik potansiyelini kullanarak 
oluşturulmuş (geliştirilmiş senaryo) dağıtık senaryo 1/B’dir. Daha yüksek yenilenebilir 
enerji ve su potansiyeline sahip bölgeler, yeşil hidrojen arzında coğrafi seçimlerin 
etkisinin görülmesi amacıyla merkezi senaryoyu ortaya çıkarmıştır.

 Hidrojen arzı için incelenen 3 senaryo aşağıda tanımlanmaktadır: 

• Dağıtık Senaryo 1/A: 2050 yılı için ulusal enerji talebi tahmin edildikten sonra il 
bazında yenilenebilir enerji arz fazlasını kullanarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yanında yeşil hidrojen üretimini içeririr. 

• Dağıtık Senaryo 1/B:  Güneş ve rüzgâr enerjisinin teknik potansiyellerinin 
kullanılmasıyla, il bazında yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında yeşil hidrojen 
üretimini kapsar.  

• Merkezi Senaryo 2: 2050’de il bazında bulunan arz fazlası yenilenebilir enerji ve 
güneş/rüzgâr teknik potansiyellerinden gelen elektriğin stratejik bölgelere transfer 
edilmesi ile bu bölgelerde yeşil hidrojen üretimini içerir. İlave elektrik şebekesi 
yatırımı gerektirecektir. 

Dağıtık senaryo 1/A’da, il seviyesinde hesaplanan yenilenebilir enerji arz fazlası 
hidrojen üretimi için kullanılmaktadır. Bu, 2050 için öngörülmüş piyasa eğilimlerine 
dayanan referans senaryo baz alınarak hesaplanmıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarında mevsimsellik etkisi olduğundan, dağıtık senaryo il bazında elektrik 
dağıtım şebekelerinin iyi yönetilmesini gerektirebilir. Örneğin, Ankara’da güneş enerjisi 
elektrik üretimi yaz mevsiminde yüksek olmasıyla beraber kış mevsiminde neredeyse 
bu üretimin 3’te 1’i kadardır. Ancak Türkiye’de ısıtma talebi kış mevsiminde en yüksek 
seviyelere ulaşmaktadır. Dolayısıyla, talep ve arz mevsimselliğini yönetmek için şebeke 
ve depolama arasında bir etkileşim olmalıdır. 

Dağıtık senaryo 1/B rüzgâr ve güneş enerjisinin teknik potansiyellerini kullanarak, 
yenilenebilir enerji kurulumlarının yanında yeşil hidrojen üretmeyi kapsamaktadır. 
Yenilenebilir enerji kapasitelerinin yerel seviyede kullanımı bazı ilave iletim şebekesi 
yatırım gerekliliklerini azaltabilir.

Merkezi senaryoda, 2050 yılına doğru giderken hidrojen üretimi ve ihracatı için 
belirlenecek bölgeler; enerji talep merkezleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yakınlıkları, liman ve su mevcudiyetlerine göre incelenmiştir. Bu senaryo, 81 il için 
belirlenen elektrolizör kapasitelerinin tamamının bu bölgelere tahsis edilmesini 
gerektirecektir. Ayrıca güneş ve rüzgâr enerjisi kaynaklarından üretilen elektriğin bu 
bölgelere aktarılması zaruri olacak, bu durum da ilave elektrik şebeke yatırımına yol 
açacaktır. Merkezi senaryo ile ölçek ekonomisi daha hızlı sağlanabilir ve su mevcudiyeti 
konusunda avantajlar yaratılabilir.

Dağıtık senaryolar, hidrojenin ülke içerisinde tüketimi ve ticareti için hidrojen 
altyapısının, yani özel hidrojen boru hatlarının, kompresörlerin ve basınç düşürme 
ünitelerinin kurulmasını gerektirmektedir. Öte yandan, merkezi senaryoda ek elektrik 
iletim şebekesine ihtiyaç duyulmaktadır. AB’de geçerli olan hidrojen altyapı maliyetleri 
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Tablo 1’de verilmiştir. Bu maliyetlerin Türkiye koşulları düşünüldüğünde biraz 
daha farklı olabileceği dikkate alınmalıdır fakat bu çalışmada AB ile aynı oldukları 
varsayılmıştır. Elektrik trafo merkezleri yatırım maliyetlerinin her 1.000 MVA kapasite 
için 8 milyon euro olduğu kabul edilmiştir. Elektrik iletim hatlarının yatırım maliyetleri 
ise kilometre (km) başına 300.000 euro (400 kV hat) olmaktadır (SHURA, 2018). Hidrojen 
boru hatları için 50 yıl, elektrik altyapısı içinse 30 yıl kullanım ömrü varsayılmıştır.  
Altyapı yatırımları için %2’lik bir iskonto oranı kabul edilmiştir.

Tablo 1: Hidrojen altyapı maliyetleri6

Merkezi senaryo için belirlenecek ana bölgeler; liman mevcudiyeti, deniz güvenliği, 
altyapı mevcudiyeti, endüstriyel tesisler ve talep merkezlerinin varlığı, yenilenebilir 
enerji kaynakları ve su mevcudiyeti faktörleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Bu 
parametreler hem nicel (yenilenebilir enerji potansiyelleri, su bulunabilirliği, hidrojen 
talebi, tesis sayısı) hem de nitel (deniz güvenliği) olarak incelenmiştir.

1. Liman mevcudiyeti: İhracat konusunda en önemli faktörlerden biri liman 
mevcudiyetidir. Eğer hidrojen ya da amonyak gibi türevleri deniz yoluyla ihraç 
edilecekse bir liman altyapısının bulunması avantajlı olacaktır.

2. Endüstriyel tesisler: Endüstriyel tesislerin mevcudiyeti önemli bir parametredir. 
Rafineriler, hidrojeni halihazırda hammadde olarak kullanırken, çelik ve çimento 
gibi diğer sektörlerin de düşük karbonlu yakıtlara geçişi beklenmektedir. 
Endüstriyel tesislerin varlığı hidrojenin ilk kullanım alanlarını yaratacaktır.

3. Yenilenebilir kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcudiyeti hidrojen 
üretimini mümkün kılarken altyapı maliyetlerini düşürecektir.

4. Su kaynakları: Su kıtlığı 2030 ve 2050 hedefleri düşünüldüğünde önemli bir 
parametre olacaktır. Haliçler ve nehir ağızları (nehrin deniz ile karıştığı yerler) su 
dostu hidrojen projeleri için kritik öneme sahiptir. 

5. Talep merkezleri: Üretilen hidrojenin yurt içinde kullanılması önemli bir seçenektir. 
Bu nedenle tüketim merkezleri, özellikle gaz altyapısına karışım stratejisi 
izlendiğinde kritik olacaktır.

6. Altyapı: Yüksek gerilimli elektrik ve yüksek basınçlı gaz şebeke altyapısı, işletim 
maliyetlerini azaltabilir. İhracat ve ithalat iletim hatlarına yakınlık da temel 
faktörlerdir. 

7. Deniz güvenliği: Hidrojen ve türevlerinin ihracatı tehlikeli bir operasyondur ve 
gemilerin boğazlardan geçişine izin verilmeyebilir. 

 Birim Düşük Orta Yüksek

Hidrojen boru hattı milyar      
€/km 19 21 26

RM-A istasyonu milyar      
€/km 0,08 0,12 0,16

Kompresörler milyar      
€/km 0,17 0,27 0,54

Amortisman dönemi (boru hatları) yıllar  30-55   

Kaynak: Guidehouse (2020)

6 RM-A, şehirlerarası doğal gaz hatlarından gelen hidrojenin tüketim noktalarında kullanabilmesini sağlayan basınç düşürme 
işlemi içindir.
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Hidrojen üretim senaryolarından elde edilen faydalar değişkenlik göstermektedir (bkz. 
Tablo 2). Örneğin, merkezi bölgelerde hidrojen tedarik zincirinin standardize edilmesi, 
ölçek ekonomisinin dağıtık üretime kıyasla hızla elde edilebilmesini sağlayabilir. 
Hidrojen ekonomisi planlamasının altyapı planlamasına ve bölgelerin talep gelişimine 
paralel olması gerektiği dikkate alınmalıdır. Merkezi üretim, hidrojen üretimini 
hidrojenin son tüketici sektörlerde hammadde olarak kullanılabileceği endüstriyel 
bölgelere kaydıracaktır. Ayrıca belirlenen bölgeler su mevcudiyeti konusunda, 
Türkiye’nin diğer bölgelerine kıyasla daha az sıkıntıda olduğundan, hidrojen üretiminin 
temiz su gerekliliği merkezi üretimde daha iyi yönetilebilir.  

Tablo 2: Türkiye’de dağıtık ve merkezi hidrojen üretiminin avantaj ve dezavantajlarının 
karşılaştırılması 

Yenilenebilir enerjinin yanı sıra, hidrojen üretimi için diğer hammadde sudur. Bir 
hammadde olarak su, hidrojen üretiminin nihai maliyetinde önemli bir artışa yol 
açmamakla birlikte, teorik olarak 1 kilogram (kg) hidrojen üretimi için yaklaşık 9 litre su 
gerekmektedir (IEA,2019). Elektroliz prosesinin verimliliği dikkate alındığında, oran her 
kilogram hidrojen için 18 ila 24 litre suya ulaşabilmektedir (IRENA, 2020). Bu nedenle, 
analiz çerçevesinde üretilecek her 1 kilogram hidrojen için temiz su kaynaklarından elde 
edilebilecek 15 litre su baz alınmıştır. Kıyaslama yapıldığında, hidrojen üretimi için bir 
başka yöntem olan buhar-metan reformasyonu işleminin reaksiyon sürecinde minimum 
4,5 kgH2O/kgH2 su gerekirken  prosesin tamamı ve soğutma hesaba katıldığında bu oran 
6,4-32,2 kgH2O/kgH2’a kadar çıkmaktadır (Lampert et al., 2015, 2016).

Kıyı bölgelerinde hidrojen üretimi için deniz suyu kullanımı bir alternatif olabilirken 
suyu tuzdan arındırma maliyeti ise her m3 su için 0,7 ila 2,5 ABD doları civarında 
olmaktadır (Tractebel 2018, Caldera et al. 2018). Türkiye su problemi olan bir ülkedir ve 
bu problemin önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Bu çalışmada hidrojen arzı 
üzerindeki su kısıtlarının sayısal değerlendirmesine yer verilmemiş olmakla birlikte bu 
durumun potansiyel etkileri nitel olarak değerlendirilmiştir. 

2.3. Yeşil hidrojen üretiminin maliyetleri 

Hidrojen üretimi için mevcut yenilenebilir enerji ve su ihtiyacı belirlendikten sonra 
2050’ye doğru giderken toplam hidrojen arz potansiyeli (milyon ton H2/yıl cinsinden) 
ve üretim maliyetleri (ABD doları/kg H2 cinsinden) konusunda tahmin yürütülmüştür. 
Elektrolizörlerin yenilenebilir enerji santrallerinin yanında ya da talep merkezlerine 
yakınlığına göre yerleştirilmesi dağıtık ve merkezi üretim senaryoları ile incelenmiştir. 

 Dağıtık Merkezi

Ölçek ekonomisi + +++

Hidrojen altyapısı + +++

Güvenlik hususları + +

Elektrik iletim sistemi ihtiyaçları  +++ +

Su bulunabilirliği + ++

Yerel avantajlar +++ +

( + daha fazla avantajı gösterir)
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Bu yaklaşımlar için literatürde kabul görmüş bir metodoloji bulunmadığından 
varsayımlar sektör paydaşları ile yapılan görüşmeler ışığında değerlendirilmiştir.  

Hidrojen üretim teknolojilerinin varsayılan teknik ve ekonomik performans 
özellikleri Tablo 3’te verilmektedir. Hidrojen üretiminin maliyetini belirleyen en 
önemli unsurlardan biri elektroliz ünitelerinin kapasite kullanım faktörüdür. Yüksek 
kapasite faktörleri idealdir fakat bu elektrik arz tarafındaki yatırımları artırmaktadır. 
Düşük kapasite faktörüyle, karbon teşvikleri sağlanmadığı sürece yeşil hidrojenin 
fosil yakıtlarla rekabet etmesi zorlaşmaktadır. Kapasite faktörü, mevcut yenilenebilir 
enerjinin ne ölçüye kadar kullanılabileceğine bağlıdır. Türkiye’de rüzgâr ve güneş 
enerjisinin hibrit mevcudiyeti ortalama %50 kapasite faktörü vermektedir. Hidrojen 
üretim teknolojilerinin teknik ve ekonomik performans özelliklerinin analizi, Türkiye 
için gelecekteki hidrojen maliyetlerinin belirlenmesinde bir zemin oluşturmuştur: 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, maliyet ve performanslar farklı elektrolizör teknolojileri 
arasında değişmektedir. Örneğin, günümüzde alkalin elektrolizörler, PEM ve katı 
oksit (SOEC) elektrolizörlere kıyasla daha düşük yatırım maliyetlerine sahiptir. Öte 
yandan, PEM elektrolizörler daha az karbon ayak izine, daha yüksek yoğunluğa ve 
çıkış basıncına sahiptir. Katı oksit teknolojileri en yüksek kurulum maliyetlerine 
sahiptir ancak SOEC sistemi diğer tip elektrolizörlere göre en yüksek verimlilik artış 
oranına ulaşabilir. Yatırımların artması ve teknolojik gelişmelerle birlikte, farklı 
tip elektrolizörlerin teknik ve ekonomik performansları arasındaki uçurumların 
zamanla azalması beklenmektedir (IRENA, 2020). Ayrıca katı oksit elektrolizörler, 

Parametre Birim Referans
Alkalin PEM SOEC

2020 2050 2020 2050 2020 2050

Referans elektroliz kapasitesi (sistem) [MW] Christensen
(2020) 1 10 1 10 0,05 0,2

Referans sermaye maliyetleri (sistem) [ABD$/kW] Christensen
(2020) 1.000 200 1.400 200 2.000 300

Analiz edilen elektroliz kapasitesi 
(sistem) [MW] Analiz 2 20 2 20 0,1 0,4

Analiz edilen sermaye maliyetleri 
(sistem) [ABD$/kW] Analiz 794 159 1.111 159 1.587 238

Ölçekleme faktörü [-] Christensen
(2020) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Sermaye maliyetlerinin operasyonel 
maliyetlerde payı [%] Christensen

(2020) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Operasyonel Maliyetler [ABD$/kW/yıl] Christensen
(2020) 11,9 2,4 16,7 2,4 23,8 3,6

Kapasite faktörü [%/yıl] Analiz 50 50 50 50 50 50

Verimlilik [%] Christensen
(2020) 64 75 66,5 75 50 75

Alt ısıl değeri H2 [GJ/t] Christensen
(2020) 120 120 120 120 120 120

Sistem elektrik talebi [kWh/kg H2] Christensen
(2020) 58,5 47,6 58,2 47,6 73,3 48,9

Su talebi [litre/kg H2] Christensen
(2020) 15 9 9 9 9 9

İskonto oranı [%] Analiz 10 10 10 10 10 10

Kullanım ömrü [yıllar] Christensen
(2020) 13,8 23 15 26,5 3,5 18,4

Tablo 3: Elektrolizörlerin teknik ve ekonomik performans özellikleri 
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alkalin ve PEM elektrolizörlerden farklı olarak, elektrik üreten bir yakıt hücresi olarak 
çalıştırılabilmektedir. Bu, katı oksit elektrolizörlerin şebekeye esneklik desteği 
sağlayabileceği anlamına gelmektedir (IEA, 2019). Bütün teknolojilerin ortak bir özelliği 
ise kapasite kullanım faktörleridir. Elektrolizörlerin daha yüksek kullanım oranları, 
hidrojen için daha düşük maliyetler getirecektir, bu durum da yenilenebilir elektriğin 
kesintisiz arzının önemini artırmaktadır. Şekil 14 Alkalin, PEM ve katı oksitte 2050’ye 
kadar beklenen gelişmeleri özetlemektedir. 

Şekil 14: Elektrolizör teknolojilerinin temel teknik ve ekonomik özelliklerinin tahmini 
gelişimi, 2020-2050
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2.4. Hidrojen üretiminin ihracat potansiyeli 

İhraç edilebilecek hidrojen potansiyelini belirlemek amacıyla tahmin edilen hidrojen 
talebi, arz potansiyeli ile eşleştirilmiştir (milyon ton H2/yıl olarak). İdeal olarak, 
düşük maliyetli hidrojen arzı yurt içinde kullanıldıktan sonra, nispeten daha pahalı 
olan hidrojen arzı ihraç edilebilir. Bu denge uluslararası piyasa dinamiklerinin nasıl 
gelişeceğine bağlı olarak değişebilecektir. İhraç edilecek olan yeşil hidrojen miktarı, 
yenilenebilir enerji mevcudiyetinin yanı sıra politika yapıcıların stratejik kararına 
bağlıdır. 

Türkiye’de doğal gaz altyapısı oldukça yenidir. Maliyet açısından yeni bir altyapı 
inşa etmek yerine bu altyapı iyileştirilebilir. Mevcut boru hatları hidrojenin hem yurt 
içi ticareti hem de ihracatı amacıyla kullanılabilir. İhracat potansiyeline ulaşmakta 
önemli rol oynayabilecek membran teknolojileri geliştirilme aşamasındadır. 
Membran teknolojileri farklı malzemeleri boru hatlarının altyapısının çıkışında 
ayırmaktadır, örneğin bir metan-hidrojen gaz karışımınında istenilen seviyede hidrojen 
konsantrasyonu elde etmek için membran teknolojileri kullanılabilir.

İhracat potansiyelini gerçekleştirmek amacıyla hidrojenin taşınması için 3 olası yol 
düşünülmüştür:

1. Karayolu nakliyesi
2. Deniz yolu
 a. Hidrojen 
 b. Amonyak 
      i. Karadeniz
      ii. Akdeniz
3. Boru hattı
 a. Mevcut Boru Hatları
      i. TANAP
      ii. Enterkonneksiyon
 b. Özel Hidrojen Boru Hatları

Karayolu nakliyesi hidrojenin gaz formunda ihracatı için kolay bir yol olabilir ancak 
enerji yoğun bir seçenektir. Karayolu nakliyesinde, ihracat seçenekleri hacim 
nedeniyle sınırlanmaktadır. Bu seçeneğin tüm ihracat potansiyelinin maksimum 
%5’ini oluşturması beklendiğinden, genel etkisi sayısal olarak değerlendirilmemiştir. 
Ticaret noktalarının büyük olasılıkla Bulgaristan ve Yunanistan yönünde olabileceği 
beklenebilir, maliyet uygunluğuna bağlı olarak daha düşük bir olasılıkla Gürcistan da 
bu noktalar arasında yer alabilir.   

İhracat potansiyelinin nicel değerlendirilmesi iki seçenek için yapılmıştır. Edirne ve 
Eskişehir illerinde uluslararası boru hatlarına (TANAP) karıştırılabilecek hidrojen gazı 
miktarının (ek bir yatırım gerektirmeksizin), TANAP yetkilileri tarafından toplam %20 
oranında olabileceği belirtilmektedir. Geriye kalan ihracat potansiyeli için hidrojen 
amonyağa dönüştürülerek deniz yoluyla taşınabilecektir.  Bu dönüştürme sürecinde ek 
maliyetlerin oluşması beklenebilir ancak amonyak üretiminin maliyeti büyük ölçüde 
hammadde maliyetine, yani yeşil hidrojen maliyetine bağlıdır (Benner et al, 2012). 
Yeşil amonyak üretiminde elektrolizörler sermaye maliyetlerinin yarısından fazlasını 
oluştururken, tesis inşaatları için yapılacak harcamalar sadece %10 düzeyindedir 
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(Sustainable Process Technology, 2017). Kapsamlı bir literatür araştırması, yeşil 
hidrojenden amonyak üretim maliyetlerinin ton başına 400 ila 700 ABD doları arasında 
olduğunu göstermiştir. Bu rakam 2050’de 300 dolar civarına düşebilir (bkz. Tablo 4).

Aşağıda, ihracat potansiyelleri değerlendirilirken deniz trafiği ve güzergâh kısıtlamaları 
da irdelenmiştir. Olası ihracat güzergâhları şekil 15’te gösterilmektedir. 

Şekil 15: Türkiye’nin olası yeşil hidrojen ihracat güzergâhları

2.5 Uygunluk indeksi 

Analiz, tedarik ve ihracat değerlendirmesini baz alarak tüm sektör paydaşlarına ilk 
hidrojen projeleri için en iyi fırsatları sunabilecek bölgelerin önceliklendirilmesinde 
yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yatırımcılar ve politika yapıcılar için en uygun 
seçeneği sağlamak amacıyla bu bölgeler uygunluk indeksleri ile tanımlanmaktadır.

Analiz kapsamında 2 farklı uygunluk indeksi incelenmiştir. Hidrojenin yurt içi talebinin 
ve arzının önemli parametreler olarak ortaya çıktığı  “yurt içi uygunluk indeksi”,  2050’de 
Türkiye’nin 81 ilinde yenilenebilir enerji arzını, su mevcudiyetini ve hidrojen talebini 
değerlendirilerek oluşturulan bir indekstir. 

 Armijo and Philibert 
(2020) Ikaheimo et al. (2018) Rivarolo et al. (2018) Laval (2020)

Yeşil amonyak 
üretim maliyeti

480-700                           
ABD doları/t NH3

475-525 
Euro/t NH3

366 
Euro/t NH3

2025-2030: 400-850   
ABD doları/t                    

2040-2050: 270-450   
ABD doları/t

Bölge Arjantin ve Şili Kuzey Avrupa Brezilya -Paraguay N.A.

Tablo 4: Amonyak üretim maliyetleri üzerine literatür taraması

Deniz yollarıDoğal gaz boru hattı yolları
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İncelenen yurt içi uygunluk indeksi formülü:  

(0,3*Su Mevcudiyeti)*(0,5*Yenilenebilir Enerji Arzı)*(0,2*Yerel H2 Talebi)

Yöntemin parametreleri:

• Su Mevcudiyeti: Bu parametre bir ilin hidrojen üretimi için ne ölçüde su 
sağlayabileceğini göstermektedir. 2050’ye doğru ilerledikçe, kıyı bölgelerde deniz 
suyunun tuzdan arındırılması bir alternatif olabilir. Her il için 2018 su dengesi – 
2050’de hidrojen üretimi için su talebi projeksiyonları ile hesaplanmıştır.

• Yenilenebilir Elektrik Arzı: Her il için toplam maksimum yenilenebilir enerji arzı 
(teknik potansiyel dahil) en yüksek katsayı olan 0,5 ile hesaplanmıştır. Yenilenebilir 
enerji potansiyelinin düşük olması, yeşil hidrojen arzı olmaması anlamına gelir, bu 
da parametreyi diğerlerinin arasında en önemli hale getirmektedir.

• Yerel H2 Talebi: Bu parametre o ildeki hidrojen tedarikinin ne ölçüye kadar 
kullanılabileceğini yansıtmaktadır. Yatırımların önceliklendirilmesinde bu 
parametre önemli olacaktır. Parametrede 0,2’lik bir katsayı kullanılmıştır ve talep 
bölümünde bahsedilen “H10” durumuna göre hesaplanmıştır.  

İhracat uygunluk indeksi, il bazında hidrojen ihraç etme potansiyelinin ne büyüklükte 
olabileceğine dair bir öngörü oluşturmaktadır. İndeks; il seviyesinde yenilenebilir 
enerji arzı, su mevcudiyeti, sanayi bölgeleri (yerel hidrojen talebi) ve liman altyapısı 
dikkate alınarak geliştirilmiştir. Çalışmada daha önce de belirtildiği üzere, merkezi 
hidrojen üretimi için analiz edilen bölgeler, bu unsurlar dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Bu bölgelerin seçiminde ana belirleyici unsurlardan biri mevcut olan liman ve ticaret 
altyapılarıdır. Türkiye’nin gelecekteki hidrojen ticaretinde, güvenlikle bağlantılı sorunlar 
çıkabileceği dikkate alınmalıdır; örneğin, hidrojenin boğazlardan gemiyle taşınması, 
hidrojen gazının yanıcı olması nedeniyle yüksek nüfuslu bölgeler için önemli bir risk 
teşkil edecektir. Bu bölgelerin güvenlik yönetmeliklerine titizlikle uyulması gereklidir. 
Ancak amonyak hidrojen kadar yanıcı değildir ve patlaması daha zordur (ARENA Ocean 
Hyway Cluster, 2020).

İncelenen ihracat uygunluk indeksi formülü:  

(Su mevcudiyeti * Yenilenebilir Enerji Arzı * Altyapıya Yakınlık2)
(Yerel H2 Talebi)

Yöntemin parametreleri:

• Su mevcudiyeti: Bu parametre il bazında 2018 su dengesi – 2050’de hidrojen 
üretimi için su talebi projeksiyonu ile hesaplanmıştır.  

• Yenilenebilir enerji arzı: Her il için toplam maksimum yenilenebilir enerji arzı 
(teknik potansiyel dahil olmak üzere) değerlendirilmiştir.

• Altyapıya yakınlık: Altyapıya yakınlık parametresi, o bölgenin ihracat potansiyeli 
için büyük bir önem arz etmektedir. 1 ila 5 arasındaki puanlama sistemine göre 
ilgili şehir deniz kıyısına ne kadar yakınsa, o kadar yüksek bir değer atanmıştır. İller 
ayrıca, liman mevcudiyetlerine göre de sıralanmıştır. Deniz kıyısına mutlak mesafe 
ve liman mevcudiyeti dikkate alınmıştır. Puanlama yaklaşımı aşağıda sunulmuştur:  
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• Yerel hidrojen talebi: Her il için H10 durumu baz alınarak (bkz. Bölüm 3 Hidrojen 
Talebi) hesaplanmıştır. Daha yüksek talep daha düşük ihracat potansiyeli anlamına 
geleceği için hesaplamada yurt içi talep formülde paydada yer almaktadır.

Her iki uygunluk indeksinde de standardizasyon amacıyla tüm değerler z-skoruna7  
dönüştürülmüştür (altyapıya yakınlık parametresi dışında). İkinci aşamada, negatif 
değerleri önlemek için bu z-skorlarının tamamı en küçük miktar kadar artırılmıştır. 
Daha yüksek değerler daha fazla su mevcudiyetini, daha fazla elektrik arzını, altyapıya 
daha fazla yakınlığı (örn. deniz kıyısı) ve daha yüksek hidrojen talebini göstermektedir. 
Raporun amaçlarından biri de ihracat fırsatlarını araştırmak olduğundan, bir ilin 
denize kıyısının olması o il için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca 2050 yılı için 
il bazında su talebi tahminlerinin bulunmadığı dikkate alındığında, her il için 2018 
yılı su dengeleri hesaba alınarak bu değer 2050’deki hidrojen için ihtiyaç olacak su 
değerinden çıkartılmıştır. Buna ek olarak, hidrojenin %20 oranında uluslararası doğal 
gaz boru hattına karıştırılma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun 
uluslararası anlaşmalara tabi olacağı sonucu ortaya çıkabilir. Altyapıya yakınlık 
parametresinin ağırlığı söz konusu ilde, liman mevcudiyeti olup olmamasına ve şehrin 
deniz kıyısına olan mutlak mesafesine göre verilmiştir.

Deniz Kıyısına Mutlak Mesafe Puan

Limanı bulunan kıyı 5

100 km’den az 4

100-150 km 3

150-250 km 2

250 km’den çok 1

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_score
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Türkiye’nin enerji politikaları, AB ile ticari ilişkilerden ve fırsatlardan önemli ölçüde 
etkilenme potansiyeline sahiptir. AB’nin uygulamayı planladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı 
gibi kapsamlı stratejilerden farklı olarak, Türkiye’nin enerji stratejisi genel olarak 
kademeli şekilde ilerlemektedir. Türkiye’nin ulusal hidrojen stratejisi de aynı yolu 
izleyebilir. Ulusal bir hidrojen ekosisteminin oluşmasında, olası stratejinin en önemli 
unsurları talep ve piyasanın yaratılması olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye için bir hidrojen 
stratejisi planlanırken gelecekteki hidrojen talebinin, kullanım alanlarının ve üretim 
yerlerinin tahmin edilen ihtiyaçlar doğrultusunda detaylı olarak değerlendirilmesi 
gereklidir. İlk etapta bir talep piyasasının oluşması, tedarikçilerin teknolojik öğrenme 
eğrisine adım atarak yol almalarına ve dolayısıyla hidrojen üretim maliyetlerinde 
düşüşlere olanak verecektir. Bu durum, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının iş birliğini 
gerektirmektedir.  

Bu çalışmada, hidrojen kullanımı sadece ilgili sektörlerin son kullanım uygulamalarına 
odaklanmıştır. Böylelikle, kademeli bir piyasa oluşumu ve talep artışı için düşük 
maliyetli, sürdürülebilir bir strateji mümkün olabilir. Ancak yeşil hidrojeni süreçlere 
tamamen entegre etmek için her sektörün kendi iç yapısının anlaşılması kritik önem 
taşımaktadır. Örneğin, analiz kapsamında doğal gazın yeşil hidrojenle karışımının son 
kullanıcı sektörlerde ısıtma amacıyla kullanılacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan, 
Türkiye’de halihazırda hidrojen tüketicilerinin (rafineriler gibi) hammadde ihtiyaçları 
değişerek, mevcut varlıkların kademeli olarak yeşil hidrojene doğru bir dönüşüm 
yaşayacağı varsayılmaktadır.

Talep analizi, H5 durumu (%5 ikame) ve H10 durumu (%10 ikame) baz alınarak 
yapılmıştır. Burada ikame, belirlenen sektörlerin toplam nihai enerji tüketiminin %5 
ila %10’unun yeşil hidrojenle ikame edilmesini ifade etmektedir. Her iki durumda da 
2020 ile 2030 arasındaki dönemde, öğrenme eğrisi ve gerekli olan güvenlik mevzuatları 
nedeniyle hidrojen talebi yavaş ilerlemektedir. Hidrojen güvenliği, politika yapıcılar ve 
düzenleyiciler için en büyük sorunlardan birini oluşturmaktadır ve bu durum hızlı bir 
piyasa gelişimini engelleyebilir. H5 durumu, dönüşümde daha kademeli bir yaklaşım 
içermektedir. 2025 yılından sonra teknik testlerin yanı sıra kazan ve sayaç değişimleri 
öngörülmekte, bu noktada sanayi sektöründe pilot projelere öncelik verilmektedir. 
Ulaştırma, özellikle karayolu taşımacılığı ve hemen ardından doğal gaz sektörü, her iki 
ikame senaryosunda da önemli sektörler olarak ortaya çıkmaktadır. H10 durumunda, 
piyasa gelişim içini ilave destek ve teşvik mekanizmalarının olacağı varsayılmıştır. 
Bu durumu mümkün kılan ana unsurlar, elektrolizörlerdeki ve yenilenebilir enerji 
(özellikle güneş enerjisi) maliyetlerindeki düşüşlerdir. Analize göre ilgili sektörlerin 
toplam enerji talebinin yeşil hidrojenle ikamesi 2030’da maksimum %5 (minimum 
%1) ile başlamakta ve 2050’de %10’a (minimum %5) kadar çıkmaktadır. Bu durum, 
ilgili sektörler için 2050’de yıllık toplam 1 ila 2 milyon ton hidrojen talebi anlamına 
gelmektedir.

3.1 Sanayi

Sanayi, karbonsuzlaşmanın en zor olduğu alanlardan biri olarak kabul edilmektedir. 
Özellikle, hammadde olarak fosil yakıt kullanan imalat sanayi, Türkiye’nin toplam 
nihai enerji tüketiminin %39’unu oluşturmaktadır. Sektörün enerji tüketiminin yaklaşık 
yarısı ithal kömür, doğal gaz ve petrolden sağlanmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018). Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Sınırda 

3. Hidrojen talebi
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Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanmaya başlanmasıyla imalat sanayi 
ihracatının karbon vergisi ile karşı karşıya kalacağı beklenmektedir. Bu nedenle, 
sektörün rekabetçiliğini sürdürmesi için yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen ya 
da dönüştürülen enerji formlarının kullanımı, karbonsuzlaşma yolunda sektörün acil 
önceliği haline gelmiştir. Yeşil hidrojen, imalat sanayinin karbonsuzlaşmasında çok 
önemli bir rol oynayabilir.

3.1.1 Rafineriler ve Petrokimya
Türkiye’nin rafineri sektörünün iki ana oyuncusu, Star ve Tüpraş rafinerileridir. 
Star8 Rafineri İzmir’de, Tüpraş9 rafinerileri ise Batman, Kırıkkale, İzmir ve İzmit’te 
bulunmaktadır. Star Rafinerisi ayrıca Petkim10 Petrokimya Fabrikası’na hammadde 
stoku sağlamak üzere inşa edilmiştir. Bu nedenle, Petkim, Star Rafineri’nin üretimiyle 
yakından ilişkilidir. Yukarıda sözü edilen rafinerilerin petrol üretim kapasiteleri 
aşağıdaki gibidir:

Tablo 5: Rafineriler ve üretim kapasiteleri  

Talep tarafı perspektifinden bakıldığında hidrojen, petrokimya sektörünün (petrol 
rafinerileri dahil olmak üzere) ve çoğunlukla gübre yapımında kullanılan amonyak 
üretiminin temel bileşenlerinden biridir. Sektörün halihazırda hidrojen kullandığı 
dikkate alınırsa, proseslerde hammadde olarak doğal gazın yerine kullanılmasıyla, ilk 
yeşil hidrojen uygulamalarının başlayacağı sektörler olabilir. 

Analizde, rafinerilerde ve petrokimya tesislerinde yeşil hidrojen kullanımının 2025’ten 
sonra başlayacağı varsayılmıştır. Petrokimya sektörünün hidrojen talebi %10 ikame 
durumunda (H10) 2050’de yıllık 0,06 Mt olarak değerlendirilmiştir. Bu tahmin rafinerileri 
de kapsamaktadır. (H5) %5 ikame durumunda, yeşil hidrojen için yıllık 0,03 Mt 
seviyesinde daha düşük bir talep oluşmaktadır (bknz. Şekil 16).

Rafineri Üretim Kapasitesi (Mt petrol)

Tüpraş İzmit 11,3

Tüpraş İzmir 11,9

Tüpraş Kırıkkale 5,4

Tüpraş Batman 1,4

Star-İzmir 10

Petkim 3,2-3,4

8 http://www.socar.com.tr/star-rafineri.html
9 https://www.tupras.com.tr/rafineriler
10 https://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/8/KURUMSAL-KURUM-PROFILI.aspx
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Şekil 16: Türkiye’nin rafineri ve petrokimya sektörü hidrojen talebi 

3.1.2 Demir Çelik sektörü
İmalat sanayinde geleneksel termik proseslerden elektrik bazlı alternatiflere geçişe 
olan ilgi gün geçtikçe büyümektedir. Özellikle demir çelik üretimi için mevcut 
elektrikli ark ocakları hidrojene dayalı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisi 
ile birleştirilebilir. DRI’nin her tonu için yaklaşık 65 kg (HHV) veya 750 Nm3 hidrojen 
gerekmektedir (Schöffel,2021). DRI teknolojisi, halihazırda hurda çelik üretiminin ve 
lojistik altyapısının ticarileşmesini sağlamak için desteklenmesi durumunda, çelikten 
demir üretme sürecinin karbonsuzlaşmasına yönelik kritik bir yol sunmaktadır. Türkiye, 
demir çelik üretim kapasitesinde dünyada en büyük ilk 10 ülke arasındadır. Bu konum, 
Türk çelik sektörünün rekabetçiliği için yeşil hidrojeni önemli hale getirmektedir. 
Demir cevherinden, demir ve çelik üretebilen 3 büyük tesis bulunmaktadır: Kardemir, 
İsdemir ve Ereğli. Bu tesislere ek olarak, demir çelik üretiminin büyük çoğunluğunu 
gerçekleştiren geleneksel elektrikli ark ocaklı (EAF) tesisler ise Marmara, Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.  

Ana ticaret ortağının Avrupa Birliği olması sebebiyle Türkiye’de demir çelik ve 
çimento sektörü çok büyük olasılıkla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan 
etkilenecektir. Geleneksel proseslerden (hammadde olarak kömür kullanan) DRI’ye 
(hammadde olarak yeşil hidrojen kullanan) geçiş; üretim maliyetlerini artırabilecek 
olmasına rağmen olası karbon fiyatlamalarından telafi edilmesiyle başlangıç maliyeti 
dezavantajlarını avantaja dönüştürülebilir.  

H10 durumunda, demir çelik sektöründe hidrojen talebinin 2050 yılında yıllık 0,3 
Mt’a ulaşacağı tahmin edilmiştir. Daha yavaş bir gelişimi öngören H5 durumunda 
ise 2050’de yıllık 0,15 Mt olacağı değerlendirilmiştir. Analize gör, 2050’de demir çelik 
sektörü toplam hidrojen talebinin %16’sını oluşturabilir (bkz. Şekil 17).
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Şekil 17: Türkiye’nin demir çelik sektörü hidrojen talebi 

3.1.3 Çimento sektörü  
Türk çimento sektörü, yıllık yaklaşık 150 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir ve 
Avrupa’ya ticaret yapan önemli bir ihracat sektörü olarak kabul edilmektedir. Çimento 
üretiminin karbonsuzlaşması, sektörün uzun vadeli rekabetçiliği için önemli bir 
husustur. Demir çelik sektörü ile kıyaslandığında, Türkiye’de çimento sektörü coğrafi 
olarak çok daha dağıtık bir durumda konumlanmaktadır. Dağıtık bir yeşil hidrojen 
üretim senaryosu izlendiğinde, bu durum avantaja dönüşebilir. Çimento sektörünün 
bölgesel olarak dağıtık yapısı, bölgesel yeşil hidrojen gelişimini de uygulanabilir bir 
seçenek haline getirmektedir. Hidrojen talebinin gelişimi demir çelik ve çimento 
sektörlerinde benzer bir patika izleyebilir. Analizde yeşil hidrojen ikamesi, üretim 
süreçlerinde kömür kullanımının yerini alacak bir hammadde olarak kabul edilmiştir. 
Çimento sektörü için 2050’deki yeşil hidrojen talebi, H10 senaryosunda yıllık 0,18 Mt, 
H5 senaryosunda ise yıllık 0,09 Mt’a ulaşmaktadır (bkz. Şekil 18)

Şekil 18: Türkiye’nin çimento sektörü hidrojen talebi
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3.2 Ulaştırma sektörü 
 
Türkiye’nin 2030 yılında yollarda en az bir milyon elektrikli araç ve bir milyon şarj 
noktasına ulaşma vizyonu bulunmaktadır. Elektrikli araçların şarjının olası etkilerinin 
analiz edildiği SHURA’nın daha önceki çalışmalarında 4 milyar kWh ilave elektrik 
talebi oluşacağı ve bunun ülke çapındaki elektrik talebini yaklaşık %1 artıracağı 
öngörülmüştür (Saygin et al.,2021). Ancak yük taşımacılığı karbonsuzlaşma 
çözümlerinin sınırlı olduğu bir başka ulaştırma alanıdır. Karayolu taşımacılığı 
sektörü, Türkiye’de yılda 23,6 Mt CO2 salımına neden olmaktadır. Bu sektörün 
dizel yakıt kullanımının azaltılması Türkiye için bir öncelik alanı olabilir (SHURA, 
2021). Yeşil hidrojen, belirli uygulamalarda dizel yakıtının yerine ikame olarak 
kullanılabileceğinden, Türkiye bu fırsatı enerji ithalatını azaltmak ve enerji güvenliğini 
artırmak amacıyla değerlendirebilir.

Yeşil hidrojenin, karayolu yük taşımacılığında yakıt ikamesi olarak olası bir alternatif 
olduğu varsayılmaktadır. Uzun mesafeli yük taşımacılığında gerekli şarj altyapısı ve 
batarya enerji depolama kapasiteleri bir engel oluşturduğundan elektrikli araçlar bu 
konuda hâlâ ticarileşmeden uzaktır. Ayrıca yeşil hidrojen için havacılık ve denizcilik 
sektörlerinde de artan fırsatları görmek mümkündür. Bu gelişmelerin ana öncüleri, 
AB’nin enerji politikaları ve piyasa dinamikleri olacaktır. Binek araçlar sektöründe, 
elektrifikasyon büyük olasılıkla baskın mobilite teknolojisi haline gelecektir. Uzun 
mesafe kamyonları (ve tırları) araç dinamiklerine bağlı olarak büyük miktarlarda dizel 
yakıt tüketmektedir ve yakıt kullanımında binek araçlarla kıyaslandığında genel olarak 
daha düşük verimliliğe sahiptir. Uzun mesafe yük taşımacılığının karbonsuzlaşması 
için dünya çapında bir çözüm olmamakla birlikte batarya ve yakıt hücresinin birlikte 
kullanıldığı elektrikli ve yakıt hücreli (FCEV) araçlar çözümün bir parçası olabilir.

Elektrolizör ile üretilen yeşil hidrojen, FCEV’lerde kullanılmak üzere kamyonlarla (gaz 
veya sıvı) veya boru hatlarıyla hidrojen dolum istasyonlarına taşınabilir. Hidrojenin 
yerinde üretimi (dolum istasyonu yanında) kamyon veya boru hattı ihtiyacını ortadan 
kaldıracak bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak bu seçenek hidrojenin tanklarda 
depolanmasını gerektirecektir. Ulaştırma sektörünün karbonsuzlaşması açısından 
bakıldığında; FCEV’ler dolum istasyonları ve hidrojen altyapısına ihtiyaç duyarken, 
elektrikli araçlar içinse elektrik şebekesi ve şarj istasyonu altyapılarının genişlemesi 
gerekecektir.   

Analizde, 2050 yılı için çalışma kapsamında incelenen diğer hidrojen kullanım alanları 
arasında ulaştırma sektörünün toplam hidrojen talebinin yaklaşık %50’sini oluşturacağı 
tahmin edilmiştir. Yük taşımacılığı sektörünün dizel yakıt kullanımının %10’unun yeşil 
hidrojenle ikame edilmesi, ulaştırma sektörü hidrojen talebinin yıllık 0,90 Mt’a ulaşması 
anlamına gelmektedir (bkz. Şekil 19).
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Şekil 19: Türkiye’nin ulaştırma sektörü yeşil hidrojen talebi

Ulaştırma sektöründe hidrojen ikamesi için yapılan bölgesel talep analizi, petrol 
yakıtına olan bölgesel talepler ile örtüşmektedir. Talebin en yüksek olduğu il olan 
İstanbul’u Ankara ve İzmir illleri izlemektedir. Çimento sanayinin bölgesel dağılımının 
aksine, ulaştırma talebi önemli merkezlerde yoğunlaşmaktadır. Bu durum, aynı 
zamanda ulaştırma sektörünün elektrifikasyonu için de geçerlidir. Karayolu 
taşımacılığında, büyük lojistik şirketlerinin birçoğunun merkezi bu şehirlerdedir. 

3.3 Doğal gaz

Daha önce bahsedildiği üzere, doğal gaz şebekelerine yeşil hidrojen karıştırılması, 
hidrojen stratejisinin en önemli unsurlarından biri olabilir. Doğal gaz şebekesine 
karışım, hidrojen ekonomisinin gelişimi ve ithalata bağımlılığın azalması açısından 
birçok fayda sağlayabilir. SHURA’nın daha önceki raporuna göre, gaz şebekesinde 
%5’lik bir hidrojen ikamesi bile 2,5 milyar m3/yıl gaz ithalatının önüne geçilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu da doğal gaz ithalat maliyetlerinde yaklaşık 0,6 milyar 
dolarlık tasarruf anlamına gelecektir. Doğal gaz sektörü, Türkiye’de hidrojen 
maliyetlerinin gelişimi ve düşüşleri açısından kilit rol oynayabilir. Şebekeye karışım, 
ulusal çapta yeşil hidrojen kullanımını geliştirecektir. Türkiye, yakın tarihte doğal gaz 
altyapısını tüm illere genişletmiş, yüzer depolamalı yeniden gazlaştırma üniteleri 
(FSRU’lar) satın almıştır. Ayrıca yakın tarihte Karadeniz’de bulunan 500 milyar metreküp 
gaz rezervleri, doğal gazın Türkiye’deki geleceğini desteklemektedir. 
  
Hidrojenin son kullanım sektörlerinde ısıtma amacıyla doğal gaz ile ikamesi için 
2050’deki hidrojen talebi H10 senaryosunda yıllık 0,45 Mt, H5 senaryosunda ise 
yıllık 0,22 Mt olarak tahmin edilmiştir. Böylelikle, 2050’de yıllık 1 ila 2 Mt olan toplam 
hidrojen talebinin dörtte birini doğal gaz sektörü temsil etmektedir (bkz. Şekil 
20). Doğal gaz şebekesine hidrojen karışımının, farklı sektörlerde (özellikle imalat 
endüstrisinde) farklı amaçlar için kullanılabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, 
hesaplamalarda çifte sayımı önlemek için gaz şebekesine karıştırılan yeşil hidrojenin 
son kullanım alanlarında sadece ısıtma amacıyla kullanılacağı varsayılmıştır.  
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Şekil 20: Türkiye’nin doğal gaz sektörü hidrojen talebi 

3.4 Toplam talep

Hidrojenin, imalat sanayi (demir çelik, petrokimya, rafineriler, çimento, gübre) ile 
ulaştırma sektörü (yük taşımacılığı) proseslerinde %10 oranında kullanılması ve 
doğal gaz şebekesine %10 oranında karışımının sağlanmasıyla, 2050 yılında hidrojen 
için toplam yurt içi talebin yıllık 1,9 Mt’a ulaşması beklenmektedir. H5 senaryosunda 
ise yıllık 0,93 Mt talep miktarı ile H10 durumunun yaklaşık yarısıdır. Sektör özelinde 
kırılımlar Şekil 21’de gösterilmektedir. 

Şekil 21: Türkiye’nin karbonsuzlaşması zor sektörlerinde enerji talebinin %10 ve %5 yeşil 
hidrojenle ikamesi 
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Hidrojen talebinin coğrafi bölgesel dağılımı, temelde elektrik ve doğal gaz tüketiminin 
bölgesel dağılımlarından çok farklı değildir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri 
hidrojen talep varsayımlarının sanayi tesislerine, doğal gaz tüketimlerine ve karayolu 
taşımacılığına dayandırılmasıdır. Türkiye’de en yüksek hidrojen talebinin İzmir’de 
olacağı tahmin edilmiştir. Rafineri ve petrokimya tesislerinin bu bölgede olması, liman 
mevcudiyeti ve ticaret olanakları gibi birçok etken bu tahmini desteklemektedir. Analiz, 
H10 senaryosunda sadece İstanbul’un ve İzmir’in hidrojen talebinin 2050’de yıllık 1,1 Mt’a 
ulaşabileceğini göstermektedir. Türkiye’nin olası en çok hidrojen tüketen illeri İzmir’in ve 
İstanbul’un hemen ardından İzmit’in ve Ankara’nın geleceği beklenmektedir. Türkiye’nin 
doğu bölgesinin, daha az sanayileşmiş olması daha düşük bir hidrojen talep oranına 
neden olacaktır. Bu değerlendirme, Türkiye’deki enerji talebi eğilimleri ile paralellik 
göstermektedir. Nüfusun daha yoğun olduğu bölgeler genellikle deniz kıyılarına yakın 
veya daha düşük rakımlardadır. Bu nedenle, bölgesel hidrojen talebi eğilimleri diğer 
enerji kaynaklarından çok farklı olmayabilir (Şekil 22). Bu bölgeler arasında, güneş 
koşullarının elverişli olduğu Türkiye’nin güney kesiminin yanı sıra İzmir de yenilenebilir 
enerji kaynakları açısından zengin bölgeler arasındadır.

Şekil 22: Türkiye’nin 2050’de Bölgesel Hidrojen Talebi (H10 Senaryosu)
H10 (bin ton)
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4.1 Genel görünüm

Uygun maliyetli yenilenebilir enerji ile üretilen yeşil hidrojen, küresel olarak hidrojen 
stratejilerinin ortak konusudur. Yenilenebilir enerji kaynakları, altyapı ve elektrolizör 
maliyetleri ile su mevcudiyeti arasında bir sinerji olması elzemdir. Çeşitli parametreler 
arasındaki bu karşılıklı etkileşim, uzun vadede Türkiye’nin kendi enerji ihtiyaçlarını 
desteklemek için sürdürülebilir bir şekilde planlanmalıdır. Örneğin, elektrolizörlerin 
nereye yerleştirileceği kararı yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcudiyetine ve altyapı 
ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. 

2050 yılına yaklaşırken, Türkiye mümkün oldukça düşük maliyetli yenilenebilir enerji 
kapasitesini şebekesine entegre etmeyi amaçlamaktadır. Maliyetler ve öğrenme 
eğrileri tarihsel eğilimlerini sürdürdüğü takdirde, elektrifikasyonun da önemli bir 
maliyet avantajı olacaktır. Ancak karbonsuzlaşması zor sektörler ve mevsimsel (uzun 
vadeli) depolama sorunları daha ileri çözümler gerektirmektedir. Yeşil hidrojen, 
karbonsuzlaşması zor sektörleri karbondan arındırma ve yenilenebilir enerjinin maliyet 
avantajlarından yararlanarak daha esnek bir enerji sistemine ulaşmada bir alternatif 
olabilir. Türkiye gibi ithal yakıt maliyetleri yüksek olan bir ülke için yeşil hidrojen hem 
ithal yakıt maliyetlerini düşürmek hem elektrik arz güvenliğini artırmak için bir fırsat 
sunar.

Ayrıca güneş ve rüzgâr enerji kaynaklarının kullanımı arz güvenliği sağlasa da bu 
kaynakların şebeke entegrasyonunun tüm sistem gereksinimleri dikkate alınarak 
planlanmasına ihtiyaç vardır. Rüzgâr ve güneş enerjisi, talep esnekliği, enerji depolama 
(bataryalar) ve diğer esneklik çözümleri tarafından sağlanan daha esnek bir elektrik 
sistemi gerekecektir. Hidrojenin doğal gaz şebekesine karıştırılması ve/veya amonyak 
benzeri enerji taşıyıcılarına dönüştürülmesiyle, yenilenebilir enerji arzının yüksek 
olduğu dönemleri puant talep dönemlerine kaydırmak mümkün olabilir. Türkiye 
enerji sisteminin arz-talep dinamikleri ve mevsimselliği hem ihracat hem de ithalat 
için fırsatlar yaratmaktadır. Elektrik ihracatı; iletim hatları kapasitesi ve bölgesel kısıtlar 
nedeniyle sınırlı olabilecekken hidrojen ve türevleri var olan doğal gaz boru hatları ve 
deniz taşımacılığı ile çok daha fazla serbestliğe sahiptir.

4.2 Elektrik sistemi için arz ve talep projeksiyonları 

İdeal bir karbonsuzlaşma stratejisinde, uygun maliyetli yenilenebilir enerji üretimi, 
üretildiği yerde tüketilmelidir. Bu durum, daha yüksek elektrik talebi olan bölgelerin 
olası bir hidrojen stratejisinin kilit noktaları olabileceği anlamına gelebilir. Elektrik 
talebi, Türkiye’nin kuzeybatı illerinde yoğunlaşmıştır. Elektriğin yarısından fazlası 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Gaziantep gibi çoğunluğu Trakya ve 
Ege bölgelerinde bulunan 10 büyük şehirde tüketilmektedir. Bu eğilimin gelecekte de 
devam etmesi beklenmektedir (bkz. Şekil 23).

4. Yeşil hidrojen arzı ve maliyetler
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Şekil 23: Türkiye elektrik talebinin bölgesel dağılımı

2050 yılında toplam elektrik üretiminin, 2020 yılına kıyasla iki kat daha fazla olacağı 
beklenmektedir. Toplam elektrik arzı ve brüt elektrik talebi, 2050’de 631 TWh’a ulaşmakta 
ve enerji verimliliğindeki iyileşmeler hesaba katıldığında elektrik talebinin artış hızı 
2025’teki %3,3 büyüme oranından 2050’de kademeli olarak %1,6’ya kadar düşmektedir 
(bkz. Şekil 24). 

Şekil 24: Türkiye toplam elektrik arzı ve puant talep, 2020 - 2050
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4.3 Yenilenebilir elektrik arzı ve maliyetleri 

Güneş enerjisi

Türkiye’de güneş enerjisi arzı, 1.000 MW YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) 
ihalesinin de etkisiyle, Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaşmaktadır (bkz. Şekil 25). 
Konya diğer tüm illere kıyasla en geniş coğrafi alana sahiptir ve Türkiye’nin ilk güneş 
enerjisi YEKA’sına ev sahipliği yapmaktadır. Uygun arazi mevcudiyeti, düşük nüfus 
yoğunluğu ve elektrik tüketim merkezleri ile iletim hatlarına yakınlık bu tür bir gelişim 
için avantaj sağlar. Su bulunabilirliği faktörü bir yana bırakıldığında, Konya ilk hidrojen 
projelerinin optimal başlangıç noktalarından biri olabilir. Güneş enerjisi kapasitesinin 
mevcut dağılımı, Türkiye’de güneş kapasitelerinin gelişimi için olası en etkili yerler 
olarak da kabul edilebilir. Kapasitenin bulunduğu iller, aynı zamanda şebeke 
bağlantısının kuvvetli olduğu bölgelerdir. Daha uygun maliyetli yeşil hidrojen üretimi 
için güneş enerjisi kapasitesinin gelişimi, bu bölgelerin çevresinde gerçekleştirilebilir. İş 
perspektifinden bakıldığında, Gaziantep ve Çanakkale ekseninin güneyi olası projelerin 
gelişmesinde ön plana çıkabilir.

Şekil 25: Türkiye güneş enerjisi kapasite gelişiminin tahmini coğrafi dağılımı (2020)

2020 yılı itibarıyla, güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyeti Türkiye’nin güney 
illerinin çoğu için kWh başına 3 dolar sent altındadır. 2050’de, Türkiye’nin birçok ilinde 
güneş enerjisinin seviyelendirilmiş elektrik maliyetinin kWh başına 1,8 dolar sente 
düşmesi beklenmektedir. Şekil 26’da, 2050 yılında güneş enerjisinden tahmini kWh 
başına 2 dolar sentin altında elektrik sağlayabilecek iller gösterilmektedir.

Şekil 26: Türkiye’de güneş PV santrallerinin tahmini seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri, 
2050 (2 sent/kWh’den az)
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Rüzgâr Enerjisi

Türkiye’de rüzgâr kapasiteleri ülkenin batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır (bkz. Şekil 
27). Rüzgâr enerji kapasitesinin coğrafi dağılımı yeşil hidrojen üretimi için bir avantaj 
olabilir. Örneğin İzmir, oldukça büyük bir imalat sanayiye sahip olup enerji talebinin 
yüksek olduğu şehirlerden biridir. Aynı zamanda elektrik iletim hatlarına yakınlığı, 
yeni projeler için ilk yatırım maliyetlerini azaltmaktadır. Daha büyük kapasiteli rüzgâr 
türbinleri küçük türbinlerle yer değiştirdiğinde, rüzgâr kurulu güç kapasitelerinin 
artması için daha fazla imkan olacaktır.

Şekil 27: Türkiye rüzgâr enerjisi kapasitesi gelişiminin tahmini coğrafi dağılımı (2020)

Türkiye’de mevcut rüzgâr ihalelerine bakıldığında, en düşük teklifler batı illerindeki 
projelerde görülmüştür. 2050 yılı için rüzgâr enerjisi üretim maliyetleri birçok il için kWh 
başına tahmini 3,4 ABD dolar sent ile 4,7 ABD dolar sent aralığındadır. Şekil 28, 2050 
yılında rüzgâr türbinlerinden kWh başına tahmini 5 sent altında elektrik üretilebilecek 
olası illeri göstermektedir.

Şekil 28: Türkiye’de rüzgâr santrallerinin tahmini seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri, 
2050 (5 sent/kWh’den az)
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Hidroelektrik

Türkiye’nin başlıca büyük hidroelektrik santralleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yer almaktadır. Elektrik sektöründe yaşanan serbestleşme süreci ve özel sektör 
yatırımlarıyla birlikte Kuzey Karadeniz Bölgesi de önemli bir hidroelektrik santral 
bölgesi haline gelmiştir (bkz. Şekil 29). Öte yandan, Türkiye’nin mevcut hidroelektrik 
kurulu gücünün, teknik potansiyel sınırına neredeyse ulaştığı düşünülmektedir. Buna 
ek olarak, iklim değişikliğinin neden olabileceği olası bir kuraklık, su kullanımı için 
sınırlayıcı bir etken olabilir. Sınır ötesiyle ilişkili olabilecek su kullanımı da bir diğer olası 
kısıtlayıcı etken  olarak görülebilir.  

Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi, komşu ülkelere enterkonneksiyon bağlantıları ile birlikte 
elektrik talebinin düşük olduğu bir bölge olma özelliğini taşımaktadır. Arazinin engebeli 
oluşu sistem bağlantı maliyetlerini yükselttiğinden bölgenin hidroelektrik kapasitesi 
yeşil hidrojen üretimi için doğrudan kullanılabilir. 

Şekil 29: Türkiye hidroelektrik kapasitesi gelişiminin coğrafi dağılımı (2020)

Türkiye’nin mevcut yenilenebilir enerji kapasiteleri farklı bölgelerde bulunsa da 
hidroelektrik santrallerinin daha büyük kapasiteleri nedeniyle, yenilenebilir enerji 
kurulu güç dağılımı Türkiye’nin doğu bölümünde yoğunlaşmaktadır (bkz. Şekil 30). 
Fakat daha önce de belirtildiği üzere hidroelektrik kurulu güç teknik potansiyellerinin 
neredeyse tamamı kullanılmak üzeredir. 2020 yılı itibarıyla 29.790 MW kurulu güç 
kapasitesine sahip hidroelektrik santrallerinin, ekonomik ve çevresel faktörlere bağlı 
olarak azami 10.000 MW daha kapasite kurulumunun mümkün olabileceği tahmin 
edilmektedir. 2050’ye kadar tahmin edilen dönemde, ilave rüzgâr ve güneş enerjisi 
kurulu güç kapasitelerinin hidroelektrik kapasitesinden çok daha fazla olacağı 
beklenmektedir. 2020 yılı itibarıyla toplam 16 GW kurulu güce sahip güneş ve rüzgâr 
enerjisi kapasitelerinde, geleneksel coğrafi doğu-batı dağılımı, batı-güney ekseni 
yönünde gelişme gösterebilir. 
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Şekil 30: Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinin coğrafi dağılımı (2020)

Yukarıda bahsedildiği üzere, Türkiye’nin rüzgâr kurulu güç kapasitesi; batı bölgelerinde 
yoğunlaşmakta olup, hidroelektrik enerji kaynakları ise kuzey ve doğu bölgelerinde 
bulunmaktadır. Maliyet açısından en verimli güneş enerjisi projeleri ülkenin güney 
bölümünde hakim durumdadır. Tarihsel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kapasite gelişimleri, ülkenin doğu bölümlerinden güney-batı eksenine doğru kaymıştır. 
Bu aynı zamanda mevsimsel yenilenebilir enerji üretimlerinin ağırlık merkezini de 
değiştirmektedir. Bu değişimin şebeke gelişimi açısından olumlu etkileri olacaktır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel doğu-batı akışı, iletim şebekesi yatırımları 
gerektirecektir. Güneş PV ve rüzgâr türbinlerinin, nüfus yoğunluğu fazla olan şehirlere 
yakın bölgelere kurulması, elektrik iletim hattı yatırım ihtiyaçlarını azaltacaktır.

Analiz kapsamında yenilenebilir enerji kapasite gelişimlerinin kaynak mevcudiyeti 
ve potansiyelleri dikkate alınarak varsayımlar geliştirilmiştir. İlgili bölgelerde hayata 
geçirilen yenilenebilir enerji projeleri, yatırımcı maliyet duyarlılığının yanı sıra şebeke 
kapasitesi mevcudiyetini de yansıtmaktadır. Mevcut durumda projelerin maliyet ve 
altyapı kısıtlarını yansıttığı düşünülmekte, bu nedenle yeşil hidrojen projeleri için de bu 
bölgesel dağılımın sürekliliğini öngörmek uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir.

4.4 Yenilenebilir enerji senaryoları 

Analiz kapsamında, yenilenebilir enerji kapasite gelişimleri için iki olası senaryo 
göz önünde bulundurulmuştur. Referans senaryo mevcut eğilimlere bağlı kalırken, 
geliştirilmiş senaryoda güneş ve rüzgar için öngörülen teknik potansiyeller hesaba 
katılarak analiz yapılmıştır. Referans senaryoda, 2020’de toplam 44 GW olan güneş, 
rüzgâr ve hidroelektrik kurulu güç kapasitelerinin 2050’de 129 GW seviyesine ulaşması 
beklenmektedir. Bu kaynaklardan beklenen toplam elektrik üretimi yılda yaklaşık 
300 TWh olacaktır. 2050’deki 545 TWh yıllık net taleple kıyaslandığında, yenilenebilir 
enerjinin toplam payı bu talebin %62’sini karşılayabilmektedir. Öte yandan, geliştirilmiş 
senaryoda 2050’ye kadar referans senaryodaki öngörülen değerlere ilave olarak 
toplam 45 GW rüzgâr ve güneş enerjisi teknik potansiyeli kurulabilmektedir. Toplam 
yenilenebilir enerji üretimi, öngörülen teknik potansiyeli kullanarak 2050 yılında net 
elektrik talebinin %84’ünü karşılayabilir (bkz. Şekil 31).

Bu çalışmada yenilenebilir enerji üretiminin belirli bir kısmı, özellikle yeşil hidrojen 
üretimine ayrılmıştır. Yenilenebilir enerji kapasiteleri, elektrik sistemi esnekliğinin 
artırılması koşulu ile elektrik sisteminin tam karbonsuzlaşması için de kullanılabilir. 
Karbonsuzlaşma patikasında, saatlik olarak yenilenebilir enerji üretim fazlasının 
depolanması ve elektrik sisteminin mevsimsel olarak iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu 

Yenilenebilir Enerji Kapasitesi (MW)
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analiz kapsamında, 2050’de Türkiye için bir net sıfır karbon emisyonuna ulaşma modeli 
geliştirilmemiştir. Yenilenebilir enerji üretiminin nasıl kullanılacağı ile ilgili alınacak 
kararlar, ekonomik ve politik stratejilere bağlı olacaktır.

Şekil 31: Türkiye için güneş, rüzgâr ve hidroelektrik arzı projeksiyonları 

2020 itibarıyla, Türkiye’nin 9 GW rüzgâr, 7 GW güneş ve 29 GW hidroelektrik kurulu 
güç kapasitesi vardır. Bu kapasite, mevsim ve kuraklık etkileri hariç tutularak yaklaşık 
114 TWh üretim kapasitesine tekabül etmektedir. Referans senaryoda, bu üretim 
kapasitesinin 2030’da 200 TWh’in üzerine çıkması ve 2050’de 300 TWh’a yaklaşması 
beklenmektedir. Geliştirilmiş senaryoda ise rüzgâr ve güneş enerjisi için teknik 
potansiyel değerine 2050’de ulaşılmaktadır. Bu teknik potansiyellerin kullanılması,  
güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklarından elektrik üretimini 400 TWh üzerine 
taşıyacaktır. Ancak bu üretim kapasitesi, Türkiye’nin öngörülen artan elektrik talebini 
toplamda tamamen karşılamamaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi elektrik talebindeki 
artış 2020 ile 2050 arasında yılda ortalama %2,5 olarak tahmin edilmiştir. 

Yenilenebilir enerji projeksiyon senaryolarının özeti Tablo 6’da sunulmaktadır.

Tablo 6: Yenilenebilir enerji arz projeksiyonları 
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Güneş+Rüzgâr+Hidroelektrik Arzı  2020 2030 2050

Referans Senaryo     

Güneş TWh 11,26 63,23 101,28

Rüzgâr TWh 24,7 75,9 99,95

Hidroelektrik TWh 78,1 82,18 87,86

Geliştirilmiş Senaryo     

Güneş TWh 11,26 73,64 147,29

Rüzgâr TWh 24,7 96,59 178,31

Hidroelektrik TWh 78,1 82,18 87,86

Hidroelektrik RüzgârGüneş
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4.5 Hidrojen üretim senaryoları 

Türkiye’de hidrojenin yurt içi talebi ve yenilenebilir enerji üretim maliyetleri 
önceki bölümlerde analiz edilmiştir. Optimal bir yeşil hidrojen üretim stratejisinin 
tanımlanması zorlayıcı olmakla birlikte, Türkiye’de yeşil hidrojen piyasasının 
gelişimi için en iyi sonuçları verecek özelliklerin neler olabileceğinin anlaşılması 
önemli olacaktır. Analizde incelenen yeşil hidrojen üretim seçenekleri bu bölümde 
detaylandırılmaktadır.

4.5.1 Dağıtık Senaryo 1/A
Dağıtık Senaryo 1/A, yenilenebilir enerjinin il bazında olan arz fazlasını kullanarak 
yeşil hidrojen üretiminin yenilenebilir enerji tesisinin yanında olacağını ve il bazında 
kullanılacağını varsaymaktadır. Bu senaryo kapsamında bölgesel farklılıkların dikkate 
alınması gerekmektedir ancak kaynakların il seviyesinde kullanılması bir avantaj 
sağlayabilir. Bu senaryodaki temel öncelikli konu, bölgesel su sıkıntıları ve maliyet 
farklılıklarıdır. Yatırımcı açısından bakıldığında, yatırımların düşük maliyetli illerde 
yapılması tercih edilebilir. Örneğin, rüzgâr enerjisi için düşük maliyetli bölgeler 2020 
yılı itibarıyla daha çok batı illerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak 2050’ye doğru yatırım 
maliyetleri azaldıkça, bu potansiyel güney ve orta bölgelere doğru genişleyebilir.

Önemli konulardan bir diğeri ise bölgesel seviyedeki hidrojen tüketimidir. Bazı 
bölgeler, büyük miktarda yeşil hidrojene ihtiyaç duyabilirken diğerlerinin ihtiyacı daha 
az olabilir ve farklı seviyede hidrojen ihtiyacı duyan bölgeler, ülkenin farklı noktalarında 
yer alabilir. Yeşil hidrojen üretim stratejisi geliştirilirken, hidrojen talebi daha az olan 
ve yeşil hidrojen üretim potansiyeli olan illerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi tüketim 
merkezlerine yakınlığı önem kazanacaktır.

4.5.2 Dağıtık Senaryo 1/B
Bu senaryoda Dağıtık 1/A senaryosunda olduğu gibi yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji 
üretim tesisinin hemen yanında üretilmekte olup, farklı olarak güneş ve rüzgâr enerjisi 
kaynaklarının öngörülen teknik potansiyelleri kullanılmıştır. Yerel doğal gaz şebekesine 
erişim meselesi kritik bir etken olabilir. Su mevcudiyeti açısından bakıldığında, dağıtık 
hidrojen üretimi özellikle Orta Anadolu’da çevresel kaygıları artırabilir. 

Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere referans senaryosundaki kapasite gelişimlerine 
ek olarak, rüzgâr ve güneş enerjisinin öngörülen teknik potansiyellerinden 45 GW’lık 
ilave kurulu güç kapasitesi sağlanabilir. Öngörülen bu teknik potansiyeller, 2050 yılında 
Türkiye elektrik üretim kapasitesine yılda 124 TWh’lik ek elektrik üretim getirmektedir. 
Dağıtık Senaryo 1/B, yeşil hidrojen üretim analizini güneş ve rüzgâr enerjisinin teknik 
potansiyeline dayandırmaktadır.  

Türkiye enerji sektörünün geleceği elektrifikasyon ile düşük karbonlu kaynakların bir 
karışımına doğru yönelse de yeşil hidrojen için dağıtık bir senaryo yolu izlendiğinde, 
beklenen şebeke altyapısı da aynı şekilde dağıtık şekilde olacaktır. Mikro şebekelerin 
merkezindeki dağıtım sistemi, daha iyi sistem güvenliği sağlayabilir ve sistem 
genelindeki kısıtları azaltabilir. Adil dönüşüm bakış açısıyla dağıtık senaryo; bölgesel 
ekonomiyi, istihdam ve enerji güvenliğini yerel seviyede iyileştirecektir. Hidrojen 
ekosistemi daha çok yerel seviyede yönetileceği için aynı zamanda ülke çapındaki 
sistem esnekliği ve arz güvenliği gereksinimleri de azalabilir. 
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4.5.3 Dağıtık Senaryo 1/A ve 1/B toplam hidrojen üretimi
Dağıtık senaryo 1/A’da, 2030-2050 döneminde farklı illerden sağlanan toplam 
yenilenebilir enerji arz fazlası yıllık yaklaşık 50-55 TWh olup, bu orana rüzgâr ve 
güneş enerjisinin katkısı 28 TWh olmaktadır. Elektrolizör verimliliğinin %75 kabul 
edilmesiyle, bu elektrik fazlasından elde edilen toplam yeşil hidrojen arzı 2050 yılında 
yıllık 0,64 Mt’a ulaşabilir. 0,64 Mt yıllık yeşil hidrojen üretim payının %85’ine ise 2030 
yılı itibarıyla erişilebilir. Balıkesir, Çanakkale ve Manisa, toplam potansiyelin %35’ini 
oluşturmaktadır. Ülkenin orta ve doğu bölgelerinde yüksek güneş enerjisi potansiyeline 
sahip diğer yedi il ise üretimin %50’sini sağlamaktadır (Şekil 32). 

Şekil 32: Dağıtık senaryo 1/A için 2050’de yeşil H2 üretim potansiyelinin dağılımı 

Halihazırda kullanılmayan rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelinden yararlanıldığında, 
yıllık 2,8 Mt (335 PJ) ilave yeşil hidrojen üretilebilir. İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve 
Manisa gibi batı illeri, rüzgâr enerjisinden üretilen hidrojen üretim potansiyelinin 
yarısını oluşturmaktadır (1,75 Mt/yıl). Türkiye’nin orta ve güneydoğu bölgelerindeki 
10 şehir ise güneş enerjisinden üretilen yeşil hidrojen üretim potansiyelinin yarısını 
gerçekleştirmektedir (toplam 1,05 Mt/yıl) (bkz. Ek Şekil 43). Toplam yıllık 2,8 Mt 
hidrojen üretim potansiyelinin Dağıtık 1/A senaryosundaki elektrik arz fazlasıyla 
birleştirilmesiyle, 2050’deki toplam yeşil hidrojen üretimi yıllık 3,4 Mt (415 PJ) olacaktır. 
Farklı elektrolizör teknolojilerinin maliyet gelişimleri de bu seviyeyede bir üretime 
ulaşmada önem taşıyacaktır. Türkiye genelinde rüzgâr ve güneş enerjisi kullanılarak 
kilogram başına ortalama olarak 1,5 ABD dolara yeşil hidrojen üretilebilir.

Her elektrolizör teknolojisi için teknolojik öğrenme potansiyelleri ve maliyet düşüş 
eğrileri farklıdır. Alkalin ve PEM teknolojilerinin 2050 yılında aynı maliyet seviyesinde 
yeşil hidrojen üretilebileceği, bu teknolojilerin en ucuz yeşil hidrojen üretimine olanak 
sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle fotovoltaik güneş bazlı yeşil hidrojenin, rüzgâr 
enerjisinden üretilen yeşil hidrojenden daha ucuz olması beklenmektedir. Rüzgâr ve 
güneş enerjisinden üretilen elektrik ile Alkalin ve PEM teknolojileri için yeşil hidrojen 
üretim maliyetleri 2050 yılında kilogram başına 1,38 ila 2,45 ABD dolar aralığına kadar 
düşebilir (bkz.Şekil 33). Elektrolizörlerin işletim esneklikleri gibi operasyonel faktörler 
bu aralıklara ulaşılmasında önemli olacaktır. Hem Alkalin hem de PEM teknolojilerinin 
kullanıldığı yeşil hidrojen üretiminde, rüzgâr kaynakları için Türkiye’nin batısı, güneş 
kaynakları için ise Türkiye’nin güney ve orta bölgeleri avantajlı konumdadır.   

Dağıtık Senaryo 1/A (bin ton hidrojen)
143,30

0,00
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Şekil 33: Türkiye’de farklı elektrolizör teknolojileriyle yeşil hidrojen üretiminin tahmini 
seviyelendirilmiş maliyetleri

Belirtilen maliyet tahminleri büyük ölçüde elektrolizörlerin yatırım maliyetlerine, güneş 
ve rüzgâr enerjisinin seviyelendirilmiş elektrik maliyetine ve iskonto oranlarına bağlı 
olacaktır. Elektrolizör verimlilikleri ve kapasite faktörleri de bu maliyet düşüşlerine 
ulaşmada önemli olan teknik parametrelerdir. Örneğin, kapasite faktörlerinin dağıtık 
senaryolarda merkezi senaryoya kıyasla çok daha düşük olması beklenmektedir.  

Daha önce belirtildiği üzere, dağıtık senaryo ile 2050 yılında toplam yıllık 3,4 Mt 
yeşil hidrojen üretimi sağlanabilir. Bu üretimin 2,8 Mt’u rüzgâr ve güneş enerjisinin 
kullanılmayan teknik potansiyelinden gelmektedir. Geri kalanı il bazında gerçekleşen 
elektrik arz fazlasından sağlanacaktır. Bununla beraber elektrolizör verimliliklerinin en 
az %75 ve hibrit yenilenebilir enerji (rüzgâr ve güneş) arzı için kapasite faktörünün %50 
olarak öngörülmesiyle, toplam 35,3 GW elektrolizör kapasitesine ihtiyaç olacaktır. Bu 
kapasitenin 6,6 GW’ı il bazındaki elektrik arz fazlası için, 28,7 GW’ı ise rüzgâr ve güneşin 
öngörülen teknik potansiyeli için gereklidir. Bu kapasite için toplam yatırımlar, Alkalin 
teknolojisinin kullanıldığı durumda 17 milyar ABD doları ile SOEC teknolojisi için ise 33 
milyar ABD doları arasında gerçekleşebilir. Yenilenebilir enerji için gereken 50 milyar 
ABD doları yatırımı bu tutara dahil değildir.  

4.5.4 Merkezi Senaryo 2
Merkezi senaryonun geliştirilme aşamasında, ölçek ekonomisi, su mevcudiyeti ve 
ihracat fırsatları belirleyici etkenler olarak ön plana çıkmıştır. Yeşil hidrojenin Türkiye 
enerji karışımında önemli bir noktada konumlanabilmesi için uygun maliyetli şekilde 
üretilmesi kritik öneme sahiptir. Bu maliyetlerin belirlenmesinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının durumu belirleyici özelliğe sahiptir. Güneş ve rüzgâr kaynakları 
bulundukları bölgeler bazında yüksek duyarlılığa sahiptir. Bu sebeple, yeşil hidrojenin 
belirlenen illerde merkezi olarak üretilmesi, tüketim merkezlerine yakın yerlere en 
uygun maliyetli şekilde iletilmesi ve depolanması iyi bir seçenek olabilir. Önceki 
bölümlerde tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının en uygun lokasyonları 
dikkate alınarak, merkezi senaryo için 6 bölge belirlenmiştir (bkz. Şekil 34):
• 1. Bölge: Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye
• 2. Bölge: Antalya
• 3. Bölge: Aydın, İzmir, Manisa, Muğla
• 4. Bölge: Balıkesir, Çanakkale, Edirne
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• 5. Bölge: Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova
• 6. Bölge: Ardahan, Artvin

Şekil 34: Merkezi senaryonun illere göre dağılımı

Merkezi yeşil hidrojen üretimi, ülke çapında en uygun maliyetli hidrojen üretim 
noktalarının oluşmasını sağlayabilir. Kaynakların coğrafi olarak daha az sayıda 
bölgede yoğunlaşması, şebeke işletmecileri tarafından da tercih edilebilir çünkü bu 
durum az sayıda bağlantı anlamına gelmektedir. Tablo 7’de, bölgeler arasında bir 
kıyaslama yapmak amacıyla belirlenen altı bölge sahip oldukları özelliklere göre 
derecelendirilmiştir. 

Tablo 7: Altı bölgenin özelliklerinin karşılaştırması11,12

1. bölge Adana, Osmaniye, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’ten 
oluşmaktadır. Tarihsel açıdan bu bölge, Türkiye enerji stratejisi için geleneksel bir 
merkez olmuştur; Yumurtalık, Azerbaycan ve Irak petrolleri için en önemli çıkış 
noktasıdır. Ayrıca, bölgede nükleer santral inşaatı devam etmektedir. Nükleer enerjiden 
üretilecek hidrojen çalışmaya dahil edilmemiş olmakla birlikte, ilerleyen yıllarda bu 
seçenek en azından yurt içi kullanımı için değerlendirilebilir. Bu bölgenin önemli 
fırsatları arasında; sanayi altyapısı, elektrik üretim kapasitesi, FSRU gemisi dahil LNG 
altyapısı, Türkiye’nin önemli hidroelektrik projelerine yakınlık ve Seyhan-Ceyhan nehir 
ağzından yararlanma olasılığı yer almaktadır.
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11 Deniz Güvenliği: Akdeniz: Sadece Akdeniz için güvenlidir, Karadeniz: Sadece Karadeniz için güvenlidir
12 (+++ çok olumlu, --- pek olumlu değil, önemli sorunlar olabilir)

Bölgeler 1 2 3 4 5 6

Liman Mevcudiyeti +++ ++ +++ + +++ -

Sanayi (rafineriler) +++ - +++ -- ++ ---

Yenilenebilir 
kaynaklara yakınlık ++ +++ +++ +++ - +++

Su kaynakları + ++ + ++ - +++

Talep merkezleri ++ + +++ + +++ ---

Altyapı ++ - +++ ++ +++ +

Deniz güvenliği Akdeniz Akdeniz Akdeniz Akdeniz Karadeniz Karadeniz
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2. bölge Antalya, Türkiye’nin başlıca su ihracat projelerinin merkezi durumundadır. 
Manavgat nehri ve su potansiyeli yıllarca tartışılmıştır. Antalya ayrıca, büyük güneş 
enerjisi projelerine göreceli olarak yakındır. Bu projeler arasında 1.000 MW kapasiteli 
Konya Karapinar YEKA projesi yer almaktadır. Yakın tarihli ihalelerde Burdur gibi komşu 
iller de yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Böylece hem güneş hem de su mevcudiyeti, 
mevsimsel talep ve liman mevcudiyeti bu bölgenin avantajları olarak ortaya 
çıkmaktadır.

3. bölge Aydın, Muğla, Manisa ve İzmir’den oluşmakta olup analiz kapsamındaki en 
önemli bölgelerden biridir. Yerleşik ve gelişmiş bir petrokimya/rafineri sanayi bu 
bölgenin kilit öneme sahip olmasına neden olmaktadır. Diğer bir teşvik edici faktör 
ise bölgenin yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeli ve kapasitesidir. Hidrojen stratejisinin 
başlangıç noktası hidrojeni halihazırda tüketen sektörler olabileceğinden, izlenebilecek 
en uygun maliyetli yollardan biri rafineriler ve petrokimya endüstrileri üzerinden 
başlamaktır. 3. bölgenin başlıca dezavantajları su bulunabilirliği ve olası güneş enerjisi 
projelerine olan mesafedir. Burada ayrıca, stratejik kararlara bağlı olarak üretilen tüm 
hidrojenin bölge içerisinde tüketilme ve ihracat için kapasite tahsis edilememe durumu 
bulunmaktadır.

4. bölge Çanakkale, Balıkesir ve Edirne hattından oluşmaktadır. Şebeke altyapısı 
yakın tarihte güçlendirilmiş olup bölgenin TANAP ve yurt içi gaz iletim şebekesine 
erişimi uygundur. 4. bölge iki önemli sanayi bölgesi olan Bursa ve İzmir’in ortasında 
kalmaktadır ve düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu bölgede deniz suyunun tuzdan 
arındırılarak yeşil hidrojen üretimi için kullanılması bir seçenek olarak düşünülebilir. 

5. bölge Yalova, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Bursa’yı kapsamaktadır. Bu bölge, 
Filyos’taki  doğal gaz gelişmeleri ve İzmit’teki rafineriye yakınlığı nedeniyle 
belirlenmiştir. İzmit-Gebze bölgesinin endüstriyel merkezi olması önemlidir. Boğaz’ın 
ve İstanbul’un güvenliği açısından, bu bölgede yapılacak olan hidrojen veya amonyak 
ticareti sınırlı olabilir. Yenilenebilir enerji potansiyeli diğer bölgelere kıyasla daha az 
olmasına karşın şebeke altyapısı olarak çok güçlüdür ve çeşitli bölgesel gelişmelerden 
yararlanmaktadır.  
 
6. bölgeyi oluşturan Artvin-Ardahan, su mevcudiyeti, düşük elektrik talebi ve büyük 
hidroelektrik kapasitesiyle önem arz etmektedir.  Ayrıca bu bölgedeki olası hidrojen 
talebinin endüstriyel faaliyetlerin az olması nedeniyle diğer bölgelere kıyasla daha 
düşük olması beklenmektedir. Bölgede ihracat için uygun olabilecek liman da 
bulunmaktadır. Bu nedenle, 6. bölge Karadeniz için önde gelen ihracat noktası olabilir.

Merkezi senaryoda, dağıtık senaryolar kapsamında 81 il için belirlenen 35,2 GW’lık 
toplam elektrolizör kapasitesinin 16,9 GW’ı belirlenen altı bölgeye taşınacaktır. Bunun 
anlamı, hidrojen üretiminin Türkiye’nin 81 ilinden belirlenen 6 bölgeye kaymasıdır. 
Yeşil hidrojen üretiminden kaynaklanan elektrik talebi, en yakın yenilenebilir enerji 
kaynaklarından bu bölgelere aktarılacaktır. Yeşil hidrojen üretimi, Kuzeydoğu 
Karadeniz bölgesi hariç, ana sanayi bölgelerinde yapılacaktır. Merkezi senaryoda 
elektrolizörlerin yeniden dağıtımı Tablo 8’de gösterilmektedir; 
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Bu senaryo, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin altı bölgeye taşınması için 
ilave şebeke yatırımları gerektirirken dolayısıyla yeşil hidrojen üretim maliyetlerini 
de yükseltecektir. İlave iletim şebekesi yatırımları güneş ve rüzgâr enerjisinin 
üretim maliyetlerine eklenirse, maliyetleri kWh başına 0,02 dolar sent artıracaktır. 
Artan yenilenebilir enerji seviyelendirilmiş üretim maliyetleri, yeşil hidrojen üretim 
maliyetlerini (kg başına 1,5 ABD doları olan) kg hidrojen başına 0,1 ABD doları kadar 
artıracaktır. Öngörülen elektrik şebekesi yatırımları 2.000 km’ye yakın yeni iletim hattı 
ve 40.000 Mega Volt Amper (MVA) üzerinde trafo kapasitesi gerektirecektir (bkz. Tablo 
9). Şebeke maliyetleri bölge bazında değişmekte olup; sıfıra yakın maliyetlerden 
kWh başına 0,026 dolar sente kadar bölgenin durumuna göre değişmektedir. Tüm 
elektrolizörlerin altı bölgeye dağıtılması ile dağıtık 1/A ve 1/B senaryolardaki il bazında 
üretilen fazla elektrik miktarları yine bu altı bölgeye aktarılarak, 2050’de bu bölgelerde 
yıllık toplam 3,4 Mt yeşil hidrojen üretilebilir olacaktır. Merkezi senaryoda, 2050’de kg 
başına yeşil hidrojen 1,6 ABD dolar maliyetle üretilebilmektedir. 

 Yeniden dağıtım öncesi 
(Dağıtık Senaryo)

Yeniden dağıtım sonrası  
(Merkezi Senaryo)

Elektroliz için toplam 
elektrik talebi

Diğer illerden alınan 
pay 

1. Bölge [GW] [GW] [TWh/yıl] [%]

2. Bölge 3,1 7,0 30,3 %55

3. Bölge 0,2 1,2 5,3 %79

4. Bölge 8,4 11,5 50,3 %27

5. Bölge 5,8 6,7 29,3 %13

6. Bölge 0,6 8,5 37,1 %92

Toplam 0,006 0,07 0,31 %92

Total 18,3 35,2 153 %48

Tablo 8: Merkezi senaryoda yeşil H2 üretimi için elektrolizör kapasitesinin dağılımı  

Tablo 9: 2050’de iletim şebekesi yatırım ihtiyaçları ve seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri üzerindeki etkisi

Bölge
Elektrolizör 
Kapasitesi

(MW)

Toplam 
iletim hattı

(km)

Toplam trafo 
kapasitesi 

(MVA)

İletim hattı 
maliyeti 

(milyar ABD 
dolar)

Trafo 
maliyetleri
(milyar ABD 

doları)

Toplam 
şebeke 

maliyeti
(milyar ABD 

doları)

Şebeke birim 
maliyeti 

(ABD dolar 
sent/kWh)

1 7.002 449 9.102 0,94 0,07 1,02 0,018

2 1.240 192 1.612 0,07 0,01 0,08 0,001

3 11.594 622 15.072 2,16 0,12 2,28 0,067

4 6.765 273 8.793 0,55 0,07 0,62 0,009

5 8.567 342 11.136 0,88 0,09 0,97 0,026

6 73 5 94 0 0 0  0
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4.6 Su mevcudiyeti

Yeşil hidrojen üretim stratejilerinde öngörülemeyen en büyük zorluklardan birisi 
su mevcudiyetidir. Dağıtık senaryo yaklaşımı, iller arasında suyun taşınmasını 
gerektirebilir. Bu durum ulusal hidrojen piyasası gelişiminde çevresel ve sosyal baskıları 
artırabilir. Hidrojen tüketimi ve dengesi dikkatle izlenmeli, tarım, sanayi ve hammadde 
olarak su kullanan diğer sektörlerin mevcut talepleri dikkate alınmalıdır. Deniz 
suyunu tuzdan arındırarak (desalinasyon) yeşil hidrojen üretilmesi bir alternatif olarak 
değerlendirilebilir. Gelecek için hidrojen planlaması yapılırken, politika yapıcıların iklim 
değişikliği kaynaklı su kıtlıklarını yakından izlemeleri gerekmektedir. 2050 yılında, yeşil 
hidrojen üretimi hesaba katıldıktan sonra olası su kıtlığı yaşayabilecek bölgeler Şekil 
35’de gösterilmiştir (deniz suyunu tuzdan arındırma seçeneği değerlendirilmemiştir).

Şekil 35: Potansiyel su kıtlığıyla karşılaşabilecek iller13

Literatür araştırmaları su bulunabilirliğinin ölçeklendirilmiş yeşil hidrojen üretimi için 
engelleyici bir etken olmayacağını göstermektedir. Yeşil hidrojen üretiminin her kg için 
15 litre temiz su gerektirmesine karşın su gereksinimi fosil yakıtların çıkarılmasına ve 
işlenmesine kıyasla çok daha az olacaktır (bkz. Ek Şekil 44) (Enerji Geçişleri Komisyonu, 
2021)

13 Su kıtlığı olası bölgeleri: İl bazında su dengesinden (2018) yeşil hidrojen üretimi için il bazında su talebi (2050) çıkarılarak 
belirlenmiştir.

Su kıtlığı yaşayabilecek iller
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5.1 Hidrojen için fırsatlar  

Yeşil hidrojen, küresel olarak karbonsuzlaşma stratejileri arasında ön plana çıkarken; 
Türkiye yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarını, potansiyel yeşil 
hidrojen ticaretindeki yerini almak için kullanabilir. Bu durum aynı zamanda, rüzgâr, 
güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının öncü olduğu düşük 
karbonlu bir ekonomiye geçiş anlamına da gelmektedir. Daha önceki bölümlerde 
belirtildiği üzere ulusal hidrojen ekonomisi, önemli miktarda finansal destek ve ülke 
çapında uygun talep planlaması ile mümkün olabilecektir.  

Türkiye için ihracat hedefleri bulunan bir hidrojen stratejisinin katalizörleri arasında, 
AB ile ticari ilişkiler ve Avrupa’ya olan coğrafi yakınlık yer almaktadır. AB, 2050’de büyük 
ölçekli yeşil hidrojen ithalatı için umut verici bir görünüm öngörmektedir. Avrupa 
Komisyonu, özellikle AB’nin komşu ülkeleriyle uluslararası hidrojen ticaretinin önemli 
olacağını belirtmiştir. Ayrıca hidrojen arzının esas olarak yenilenebilir kaynaklardan 
üretileceğini ve mavi hidrojenin kısa ve orta vadede bir geçiş yakıtı olabileceğini 
vurgulamıştır (COM,2020).  

Türkiye’deki sanayi sektörü, üretimlerinin büyük bir bölümünü AB ile ticarette 
kullanmaktadır. Otomotivden, beyaz eşyaya ve enerji yoğun sektörlere kadar birçok 
Avrupa şirketinin Türk şirketlerde hisseleri bulunmaktadır. Türkiye imalat sanayi Avrupa 
için ayrı, iç pazar için ayrı bir üretim hattına sahip değildir. İhracat pazarı için üretilen 
aynı ürünler, yurt içinde de pazarlanmaktadır. Bu nedenle, AB’nin eylem planları ve 
stratejileri, Türk imalat sanayi stratejilerini şekillendirebilir. Ticari ilişkiler ise hem AB 
hem Türkiye için önemli olacaktır.  

Analizde, 2050’de hidrojenin Türkiye’nin toplam enerji tüketiminde %10’luk paya sahip 
olabileceği öngörülmektedir. Arz talep konuları ve arbitraj fırsatları dikkate alındığında 
ihracat fırsatları ortaya çıkabilir. İhracat seçenekleri, yenilenebilir enerji kapasitelerinin 
kurulum hızlarında daha fazla artışa da sebep olabilir. Yenilenebilir enerji üretiminin 
fazla olduğu zamanlarda şebekeyi dengelemek amacıyla elektrolizör kapasitesi, 
esneklik sağlayan bir talep tarafı katılım ünitesi olarak görev alabilir, böylelikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintileri (curtailment) engellenebilir. İhracat 
değerlendirilmesi için mevsimsel bir perspektif de dikkate alınmalıdır. Türkiye’de 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim profilleri, diğer ülkelerde olduğu 
gibi, büyük mevsimsel farklılıklara sahiptir. Güneş enerjisi haricinde, elektrik talebi 
profilleriyle uyuşma görülmeyebilir. 

2050 yılına doğru giderken Türkiye’nin yeşil hidrojen ihracat potansiyeli, hidrojen 
için arz ve talep dengesine bağlı olacaktır. Ülke çapında yıllık 3,4 Mt yeşil hidrojen 
arz potansiyeli yıllık 1,9 Mt civarındaki yerel hidrojen talebiyle eşleştiğinde, Türkiye 
için yıllık 1,5 Mt yeşil hidrojen ihracat potansiyeli olabileceği anlamına gelmektedir. 
Ancak bölgesel seviyede büyük arz ve talep farkları bulunmaktadır. Merkezi 
senaryoda, hidrojen talebi 81 il yerine 6 bölgede yoğunlaşacağından,  hidrojen talebi 
karşılandıktan sonra daha fazla hidrojen ihracat potansiyeli olacaktır (6. bölge hariç). 
Bu durum, 2050’de 1,9 Mt’a kadar yeşil hidrojen ihracat potansiyelinin olabileceğini 
göstermektedir. Hidrojen arzında sınırlamalar veya yerel talebin daha fazla olması 
durumunda, Türkiye’nin bu ihracat potansiyeline ulaşamayacağı dikkate alınmalıdır.

5. Hidrojen ihracatı  
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5.2 Uluslararası boru hatlarına karışım ve amonyağa dönüştürme 

Türkiye’nin yeşil hidrojen ihracat potansiyeli; hidrojenin amonyağa dönüştürülerek 
gemiyle ve doğrudan uluslararası boru hatlarına karıştırılması yoluyla taşınması 
dikkate alınarak hem nitel hem nicel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgaristan ve Yunanistan’daki uluslararası doğal gaz bağlantıları, Türkiye gaz 
şebekesiyle iyi entegre olmuş durumdadır. Ancak bu hatlar üzerinden ihracat halen 
sınırlıdır. Hidrojenin %10 ila %15’lik doğal gaz boru hattına karışımı, ülkeler arası 
anlaşmanın yapısını değiştirebilir ve alıcının şebeke kodlarına uyumlu olmayabilir. 
Bu, maliyet etkin bir seçenek olabileceği gibi gelecekte daha fazla yenilenebilir enerji 
entegrasyonunun yolunu açabileceğinden değerlendirilebilir.   

Yeşil hidrojenin gaz şebekesine karıştırılarak ihracatının yapılabilmesi için en uygun 
seçenek TANAP olarak görünmektedir. TANAP yetkililerinin açıklamalarında, boru 
hatlarında herhangi bir ek yatırım gerektirmeksizin  %20’ye varan oranda hidrojen 
karışımının mümkün olduğu belirtilmiştir. Yeşil hidrojenin %20 karışım oranı, 0,2 Mt 
yeşil hidrojenin (1.9 Mt/yıl toplam ihracat potansiyelinin %10’u) uluslararası boru 
hatlarından aktarılabileceği anlamını taşımaktadır. TANAP, uzun vadede metan 
karışımının olduğu düşük karbonlu bir hidrojen boru hattına dönüştürülebilir.  

TANAP boru hattının Türkiye’de iki çıkış noktası bulunmaktadır, bu noktaların biri 
Eskişehir ilinde diğeri ise Trakya bölgesindedir. Karışım için olası seçenekler aşağıda 
belirtilmektedir:  
1. Yeşil hidrojeni TANAP boru hattına karıştırmak amacıyla özel bir hidrojen boru hattı 

Eskişehir veya Trakya’ya uzatılabilir.  
2. Yurt içi gaz şebekesine enjekte edilen yeşil hidrojenin TANAP ile taşınmak üzere 

doğrudan karışımı gerçekleştirilebilir. 
3. TANAP çıkış noktalarına elektrolizörler kurulabilir ve direkt karışım sağlanabilir.

TANAP boru hattına yeşil hidrojen karışımı, finansal anlaşmalar da dahil olmak üzere 
uluslararası anlaşmalarda değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Sigorta hükümleri ve 
kompresör operasyonları bu stratejiye uygun olarak ayarlanmalıdır. TANAP’ın temiz 
hidrojen boru hattına dönüştürülmesi, zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip 
Türkiye için önemli faydalar sağlayabilir.  

Dağıtık senaryoda hidrojene özel bir boru hattı, zengin yenilenebilir enerji kaynak 
potansiyeline sahip şehirleri, endüstriyel talep merkezlerine bağlayacaktır. Bu boru 
hattı,  aynı zamanda liman çıkışlarına da ulaşabilir. Türkiye’nin mevcut gaz şebekesi 
15.000 km’ye yakın çelik ve 95.000 km polietilen boru hatlarından oluşmaktadır. Şekil 
36’da Türkiye için 7.756 km uzunluğunda ve yaklaşık 19 ila 26 milyar euro maliyete 
sahip olası hidrojen boru hattı gösterilmektedir. Kompresörler ve diğer ekipmanın 
maliyetleri de buna ilave olarak 0,6 ila 0,8 milyar euro yatırım maliyetine sahiptir. Bu 
altyapı, hidrojen üretim fiyatları üzerinde kg başına 0,12 ila 0,21 ABD doları kadar bir 
etki yaratacak, hem limanlardan hem de boru hattı bağlantılarından ihracatı mümkün 
kılarak ihracat seçenekleri için esneklik sağlayacaktır. Bu boru hattı, Avrupa hidrojen 
boru hattı projeleriyle entegre edilmek üzere Bulgaristan ve Yunanistan’a doğru 
uzatılabilir.
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Şekil 36: Türkiye’nin hidrojene özel bir boru hattı için olası projeksiyonlar 

Boru hatlarına tamamlayıcı bir seçenek olarak yeşil hidrojen, yakın zamanda küresel 
ölçekte politika yapıcıların da dikkatini çekmiş olan amonyağa dönüştürülebilir. 2050 
yılında, düşük karbonlu hidrojenin neredeyse %30’unun amonyak ile sentetik sıvı ve 
gazlar halinde bulunma potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmiştir (IEA 2021). İklim 
hedeflerine ulaşılmasında amonyağın rolü azımsanmamalıdır. Türkiye’nin, TANAP’tan 
taşınacak miktar düşüldükten sonra geriye kalan yıllık 1,7 Mt’luk (200 PJ) yeşil hidrojen 
ihracat potansiyelinin yıllık 9,5 Mt NH3 (amonyak) üretilerek ihraç edilmesi mümkündür 
(0,178 t H2/t NH3 çeviri oranı kullanılarak). 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli; 2050’de kg başına 1,5 ila 1,72 ABD 
doları aralığında yeşil hidrojen ve ton başına 300 ABD doları maliyetinde amonyak 
üretimine imkan verebilir. Piyasa oyuncuları ve politika yapıcılar, ticareti geliştirmek 
ve büyüyen piyasadan yararlanmak için bu ihracat kaldıracını fırsata dönüştürebilirler. 
Yabancı yatırımcılar da Türkiye’nin yeşil hidrojen piyasası gelişiminde ve potansiyel 
büyüklüğünde bir fırsat görebilirler. Tıpkı ENTSO-E entegrasyonunda olduğu gibi 
hidrojen ve amonyak yakıtları, güneydoğu Avrupa şebeke güvenliğine ve Türkiye 
şebeke operasyonuna yarar sağlayabilir.

Olası hidrojen boru hattı
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Bu raporun sonuçları, bölgesel yenilenebilir enerji potansiyellerini, hidrojenin yurt içi 
piyasada kullanımını, ihracatını ve coğrafi olarak dağıtık ve merkezi üretim stratejilerini 
kullanarak yeşil hidrojenin Türkiye için olası potansiyellerini anlamaya yardımcı 
olmaktadır.  

Yeşil hidrojen; doğal gaz, ulaştırma ve imalat sanayinin karbonsuzlaşma süreçlerine 
doğru bir şekilde entegre edilirse, 2050’de toplam hidrojen talebi yıllık 1 ila 2 Mt’a kadar 
ulaşabilir. Hidrojenin toplam enerji talebinde %10 ikamesi durumunda (H10); demir-
çelik, çimento, rafineriler ve petrokimya, doğal gaza karışım ve ulaştırma sektörlerinin 
öngörülen hidrojen talebi 2050 yılında sırasıyla yıllık 0,30 Mt, 0,18 Mt, 0,02 Mt, 0,45 Mt ve 
0,90 Mt olacaktır.  

Tablo 10: H5 ve H10 ikame durumları için hidrojen talebinin karşılaştırması 

 

Öte yandan, il bazında yenilenebilir enerji elektrik arz fazlasından üretilebilecek 
toplam yeşil hidrojen arzı, dağıtık senaryo 1/A’da incelendiği üzere, 2030 için yıllık 0,55 
Mt, 2050 içinse yıllık 0,64 Mt olarak değerlendirilmiştir. Dağıtık senaryo 1/B, 2050’de 
rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitelerinin öngörülen teknik potansiyelinin (referans 
senaryoya kıyasla 45 GW daha fazla kurulum) kullanılmasını baz almaktadır, böylelikle 
yıllık 2,8 Mt ilave yeşil hidrojen arzı sağlanabilir. Yeşil hidrojen için merkezi bir üretim 
yaklaşımı kullanmak, rüzgârın ve güneşin öngörülen teknik potansiyellerini de içeren 
il bazında yenilenebilir enerji elektrik arz fazlasının altı ana bölgeye aktarılmasını 
gerektirmektedir. Bu senaryoda 2050 yılında toplam yeşil hidrojen arzının yıllık 3,4 Mt’a 
ulaşacağı öngörülmektedir. 

Tablo 11: Farklı üretim senaryoları için toplam yeşil hidrojen arzının karşılaştırması  

Arz değerlendirmesine ek olarak, yeşil hidrojen stratejisi geliştirilirken su 
mevcudiyetinin hesaba katılması elzem olacaktır. Bu rapor Türkiye’de sürdürülebilir 
bir yeşil hidrojen geleceği için su mevcudiyetinin önemini özellikle vurgulamaktadır. 
Dağıtık senaryolar, yeşil hidrojen üretimi için gereken su miktarının bir şehirden 
diğerine aktarılması anlamına gelebilecekken; altı ana bölgenin su mevcudiyeti 
analizde ayrıca dikkate alınmıştır. Analiz kapsamında, 1 kg hidrojen üretilebilmesi 
için yaklaşık 15 kg temiz su gerektiği varsayılmıştır. Aynı zamanda, hidrojen stratejisi 
geliştirilirken su kullanımının ekolojik etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Güneş enerjisi seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetlerinin düşme 

6. Temel bulgular

14 Dağıtık senaryo 1/B değeri, dağıtık senaryo 1/A miktarına ilave edilmelidir. Dağıtık senaryoda (1/A + 1/B) toplam hidrojen 
arzı 2050’de 3,4 Mt/yıl seviyesine ulaşmaktadır.  

Toplam Hidrojen Talebi  Birim 2030 2050 

H5 (%5 ikame) Mt/yıl 0,24 0,94

H10 (%10 ikame) Mt/yıl 0,5 1,87

Toplam Hidrojen Arzı  2030 2050

Dağıtık Senaryo 1/A         Mt/yıl 0,55 0,64

Dağıtık Senaryo 1/B14 Mt/yıl 0,63 2,8

Merkezi Senaryo 2 Mt/yıl 1,17 3,4



Türkiye’nin yeşil hidrojen üretim ve ihracat potansiyelinin teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi 66

eğilimi sürdüğü takdirde, deniz suyunu tuzdan arındırma  (desalinasyon) kıyı bölgeler 
için diğer bir seçenek olacaktır. 

Rapor kapsamında, Türkiye’deki yeşil hidrojen üretim potansiyeli ve maliyet uygunluğu 
coğrafi seviyede il bazında değerlendirilmiştir. Elektrolizör teknolojileri ve yenilenebilir 
enerji seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetlerinde beklenen gelişmelerle birlikte, 
yeşil hidrojenin ortalama üretim maliyetleri 2050 yılı itibarıyla kg başına 1,5 ABD doları 
altına düşebilir. Merkezi senaryo, ilave elektrik şebekesi yatırımları gerektireceğinden, 
bu maliyetler yeşil hidrojen üretim maliyetini kg başına yaklaşık 0,12 ABD doları 
kadar artıracaktır. Bu, merkezi senaryo için 2050 yılı itibarıyla kg başına 1,6 ABD doları 
maliyetle yeşil hidrojen üretilebileceği anlamına gelmektedir.

Tablo 12: Farklı elektrolizör teknolojileri için yeşil hidrojen üretim maliyetleri 
karşılaştırması 

Rapor kapsamında değerlendirilen parametrelerin, hidrojen üretim maliyetleri 
üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, Şekil 37’de görüldüğü üzere Türkiye için bir 
yerel duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizini standardize etmek amacıyla, yeşil 
hidrojen üretim maliyetleri için kırmızı noktayla gösterilen kg başına yaklaşık 1,5 ABD 
dolarlık bir değer kabul edilmiştir. Şekilde ve altındaki tabloda, analizi gerçekleştirmek 
için kullanılan değerler ve sonuçları gösterilmektedir. Normal değer olan kg başına 
yaklaşık 1,5 ABD dolara ulaşmak için kullanılan değerler tabloda kırmızı font ile 
gösterilmektedir. Duyarlılık analizi, parametrelerdeki artışın ve azalmanın diğer tüm 
etkenlerin sabit kalmasıyla hidrojen maliyetindeki (≈ 1,5 ABD dolar/kg) yüzdesel 
olarak hangi oranda sapma gerçekleştireceğini göstermektedir. Duyarlılık analizine 
göre seviyelendirilmiş yenilenebilir enerji elektrik maliyetleri, yeşil hidrojen üretim 
maliyetlerinin üzerindeki en önemli parametredir. Bu, yeşil hidrojen ile yenilenebilir 
enerji arasındaki pozitif ilişkiyi doğrulamaktadır. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki 
düşüşler, yeşil hidrojeni diğer hidrojen kaynakları arasında rekabetçi hale getirecektir. 
Örneğin, eğer güneş enerjisinin seviyelendirilmiş elektrik maliyeti kWh başına 1,5 
cente ulaşırsa, üretim maliyetlerindeki düşüş oranı %16 olacak ve yeşil hidrojen üretim 
maliyeti kg başına 1,2 ABD dolara düşecektir. Şekilde görüldüğü üzere elektrolizörlerin 
kapasite faktörü parametresi başlangıç değerinden yüksek sapmalar göstermektedir. 
Bu durum, kapasite faktörlerinin yeşil hidrojen üretim maliyetindeki duyarlılığı için 
önemli bir göstergedir. Yenilenebilir enerji sistem entegrasyonu dikkatli şekilde 
planlanmazsa, kapasite faktörleri %25’e kadar düşebilir ve üretim maliyetlerindeki 
artış %18 olabilir ki bu da kg başına 1,7 ABD dolarlık yeşil hidrojen üretim maliyeti 
anlamına gelecektir. Merkezi senaryonun güneş ve rüzgâr kaynaklarının zengin olduğu 
bölgelerde oluşturulmasından dolayı, kapasite faktörlerinin dağıtık senaryolarda çok 
daha düşük olması beklenmektedir. Elektrolizör yatırım maliyetleri için kW başına 
100 ABD dolarına ulaşmak yeşil hidrojen maliyetlerinde %18’lik düşüş anlamına 
gelmektedir. Aynı zamanda, iskonto oranları yeşil hidrojen maliyetleri için diğer bir 
önemli parametredir. İskonto oranı artıkça, borçlanma maliyeti artmakta ve yatırımın 

Hidrojen Üretim Maliyeti15 
(Güneş ve Rüzgâr)  2030 2050 

Alkalin [ABD$/kg H2] 4,14-4,45 1,39-2,47

PEM [ABD$/kg H2] 4,85-5,17 1,38-2,46

SOEC [ABD$/kg H2] 8,40-8,71 1,66-2,77

15 Alt sınır güneş PV bazlı yeşil hidrojeni ifade ederken, üst sınır rüzgâr enerjisinden üretilen hidrojeni ifade etmektedir.  
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geri dönüş hızı yavaşlamaktadır. İskonto oranı için bir diğer çıkarım, para politikasının 
önemidir. Para politikası, yeşil hidrojen üretimi gibi yeni teknolojiler için borçlanma 
maliyetlerini etkileyebilir. İskonto oranları (%10’dan) %15’e çıkarsa, hidrojen üretim 
maliyetlerindeki artış %5 olacak, bu da kg başına 1,53 ABD dolarlık bir hidrojen 
üretim maliyeti anlamına gelecektir. Elektrolizör verimlilikleri de maliyet düşüşleri için 
önemlidir ancak yeşil hidrojen üretim maliyetine etkisi diğer parametrelere kıyasla 
biraz daha sınırlıdır.

Şekil 37: 2050’de fotovoltaik güneş bazlı yeşil H2 üretim maliyetleri için duyarlılık analizi
sonuçları (alkalin elektroliz)

Bütün parametrelerin önemi göz önünde bulundurulduğunda, rapor kapsamında 
değerlendirilen hidrojen ekonomisi, %75 elektrolizör verimliliği ve %50 hibrit güneş 
ve rüzgâr kapasite faktörleri varsayımıyla, toplam 35,3 GW‘lık elektrolizör kapasitesi 
kurulumu gerektirmektedir. Teknolojiye bağlı olarak, toplam elektrolizör yatırım 
ihtiyacı alkalin teknolojisi için 17 milyar ABD dolarından SOEC teknolojisi için 33 
milyar ABD dolarına kadar değişmektedir. İlave olarak, yenilenebilir enerji yatırımları 
50 milyar ABD dolarına kadar ulaşmaktadır. Şebeke ve hidrojen altyapı ihtiyaçlarının 
eklenmesiyle, hidrojen ekonomisi için toplam 85 ila 119 milyar ABD doları arasında 
bir yatırım gerekmektedir. Dağıtık senaryo kapsamında hidrojene özel boru hatlarına 
ihtiyaç olacağından, merkezi senaryoda toplam yatırım maliyetlerinin daha düşük 
olacağı tahmin edilmektedir. Rapor kapsamında değerlendirilen hidrojen ekonomisini 
oluşturmak için 2021 ile 2050 arasında yıllık ortalama 3 ila 4 milyar ABD dolarlık 
yatırıma ihtiyaç olacaktır (bkz. Şekil 38).
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İskonto oranı

Normal Değerden Sapma Yüzdesi 

Parametreler 1.5 ABD$/Kg H2

Sermaye Maliyeti (ABD$/kW) 100 200 250

Kapasite Faktörü (%) 25 50 75

İskonto Oranı (%) 2 10 15

Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti 
(Güneş PV) (ABD dolar sent/kWh) 1,5 1,8 2,5

Verimlilik (%) 70 75 80

Standart değer
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Şekil 38: Yeşil hidrojen  ekonomisi için yatırım ihtiyaçları 

Kıyaslama yapıldığında, bugün Türkiye’de elektrik sektörü yatırımları yıllık 7 milyar 
ABD doları civarındadır. Değerlendirilen hidrojen ekonomisinin, Türkiye ekonomisine 
2050 yılındaki toplam brüt faydasının yıllık 6 ila 8 milyar ABD doları arasında olacağı 
öngörülmektedir. İlgili sektörlerin toplam enerji talebinin %10’unun yeşil hidrojenle 
ikame edilmesi, Türkiye’nin doğal gaz, kömür ve petrol tüketimini ve ithalatını 
azaltacak, yaklaşık 2 ila 3 milyar ABD doları bir fayda sağlayacaktır. 2050 yılında yıllık 
1,5 ila 1,9 Mt arasında değişen yeşil hidrojen ihracat potansiyeliyle Türkiye için yeni 
bir ihracat pazarı oluşacaktır. Bu potansiyelin, 0,15 ila 0,2 Mt’luk kısmı TANAP gibi 
uluslararası doğal gaz boru hatlarına karıştırılarak, 1,35 ila 1,7 Mt’luk kısmı ise yeşil 
hidrojenin doğrudan amonyağa dönüştürülerek gemi yoluyla ihraç edilebileceği 
öngörülmektedir (Tablo 13). Bu ihracat pazarı kg başına 1,52 ila 1,73 ABD doları yeşil 
hidrojen arz maliyeti ile doğal gaza karışımda yıllık yaklaşık 300 milyon ABD doları, 
amonyak için ise ton başına 500 ABD dolar maliyetle yıllık 4,5 milyar ABD doları 
brüt fayda anlamına gelmektedir. Yeni iş fırsatları, ekonomik faaliyetlerin potansiyel 
yararları, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın potansiyel etkilerinin azalması 
ve önüne geçilen ithal yakıt maliyetleri ise bu ekonominin temel faydaları olacaktır.  

Tablo 13: Hidrojen ihracat potansiyelleri karşılaştırması 

6.1 Uygunluk indeksleri

Çalışma kapsamında yurt içi uygunluk ve ihracat olmak üzere iki farklı uygunluk 
indeksi analiz edilmiştir. Analizden çıkan il bazındaki sonuçlar Türkiye haritalarında 
renklendirilmiş bir uygunluk ölçeği ile gösterilmektedir. Açıktan en koyuya doğru giden 
mavi renk tonlarında koyu olan iller yeşil hidrojen projeleri için koşulların daha iyi 

İhracat Potansiyeli  2050 

Yeşil Hidrojen İhracat Potansiyeli16 Mt/yıl 1,5-1,9

     Boru hatlarına karışım Mt/yıl 0,15-0,2

Amonyak İhracatı17 Mt/yıl 1,35-1,7

17 Bu değerlerin oluşmasında, yenilenebilir enerji potansiyellerinin farklı şekilde kullanılmasını sağlayacak stratejik kararların 
etkili olabileceği dikkate alınmalıdır.  
18 0,178 t H2/t NH3 stokiyometrisine dayanarak, 1,7 Mt yeşil hidrojen, 9,5 Mt NH3/yıl anlamına gelir. 
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olduğunu göstermektedir (Ayrıntılı sonuçlar ek bölümünde tablo 14’te gösterilmiştir). 
Yurt içi uygunluk indeksi, yurt içinde kullanım amacıyla ilk yeşil hidrojen projelerinin 
başlayabileceği illeri göstermektedir. Yatırım perspektifinden bakıldığında, yurt içi 
uygunluk indeksi ilk yeşil hidrojen üretim alanları için İzmir’in, yenilenebilir enerji 
potansiyelleri (özellikle rüzgâr), su mevcudiyeti (Kıyı şehri olduğu için ileride deniz 
suyunu tuzdan arındırma bir alternatif olabilir.) ve hali hazırda var olan hidrojen talebi 
dikkate alındığında en iyi olanakları sunduğunu göstermektedir. Konya, Balıkesir ve 
Çanakkale gibi diğer iller de ilk projeler için öncü olabilir (bkz. Şekil 39).

Şekil 39: Yurt içi uygunluk indeksi

Türkiye’de yeşil hidrojen ihracatı için Artvin, Yalova, Muğla, Balıkesir ve Giresun gibi 
şehirler ön plana çıkmaktadır (bkz. Şekil 40). Yeşil hidrojen ihracatı hedeflendiğinde, 
bu bölgeler Türkiye’deki ilk hidrojen projelerinin odak bölgeleri olabilir. Rapor 
kapsamında geliştirilen senaryolar açısından değerlendirildiğinde, merkezi senaryo 
kapsamında belirlenen altı bölge, daha iyi uygunluk indeksi puanlarına sahiptir. Bu 
uygunluk indeksi için belirlenen parametreler ek bölümünde daha fazla incelenebilir 
(bkz.Tablo 14).

Şekil 40: İhracata uygunluk indeksi  

En Uygun En Az Uygun

En Uygun En Az Uygun
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Paris Anlaşmasının onaylanmasından sonra Türkiye’nin 2030 ve 2053 yıllarını  
kapsayan uzun vadeli bir enerji dönüşümü ve iklim stratejisine ihtiyacı olacaktır. Bu 
stratejide, yenilenebilir enerji kullanımı için tüm öncelikli alanlar belirlendikten sonra 
yeşil hidrojen ve türevlerinin hangi rollerle bu hedeflere katkıda bulunabileceği ortaya 
konmalıdır. Bu çerçevede, AB Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ve Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması’nın etkileri dikkate alınarak, Türkiye’de üretilen hidrojenin 
ülkenin ekonomik kalkınmasına ve uluslararası piyasalarda yeni endüstriyel alanlar 
yaratma çabalarına nasıl katkıda bulunabileceğinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. 
Sürdürülebilir bir yeşil hidrojen stratejisinin geliştirilmesi, tüm paydaşlar ve kurumların 
iş birliğini ve dayanışmasını, finansal teşvikleri ve düzenleyici bir çerçeveyi de 
içeren çeşitli pek çok faktörün detaylı olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
Hidrojen stratejisi oluşturmanın birçok zorluğu bulunmaktadır, fakat teknojinin hızla 
gelişmesiyle uygun çözümler geliştirmek de mümkün olacaktır. Başlangıç noktası 
olarak, elektrik sistemine daha uygun maliyetli yenilenebilir enerji entegrasyonu ve 
yerel bir hidrojen piyasasının oluşturulması uygun bir strateji olarak kabul edilebilir. Bu 
stratejinin önündeki en önemli zorluklar, su mevcudiyeti ve tüm hidrojen ekosistemi 
maliyetleridir. Fakat nihai hedef, yerel kaynak kullanımını ve ihracat olanaklarını 
değerlendirerek AB ve/veya daha geniş bir bölgede etkili, daha güçlü arz güvenliğine 
sahip karbonsuzlaşmış bir Türkiye’dir.  

Türkiye’nin ulusal enerji politikasının odak noktası, yerli kaynakların ve teknolojilerin 
kullanımını güçlendirmektir. Türkiye’nin henüz açıklanmış resmi bir hidrojen 
stratejisine sahip olmamasına karşın ilgili çalışmaların devam ettiği bilinmekte ve 
2022 yılında bir strateji yayınlanabileceği öngörülmektedir. Yeşil Hidrojen stratejisinin 
geliştirilmesi, karbonsuzlaşması zor sektörlerde yakıt ithalatını ve karbon emisyonlarını 
azaltmak için bir fırsat olacaktır. Bu raporda, 2050’de Türkiye’nin ekonomisine 
yeşil hidrojen üretimiyle katma değer yaratmak için ihracat potansiyeline özellikle 
dikkat edilerek, Türkiye’deki potansiyel hidrojen talebine karşı yeşil hidrojen arz 
potansiyelinin ve maliyetlerinin daha iyi anlaşılması perspektifiyle bir değerlendirme 
yapılmıştır.   

Yenilenebilir enerji kaynakları ile hidrojen arasındaki bağlantıyı anlamak için 
yenilenebilir enerji maliyetleri, mevcudiyetler ve kapasite faktörleri bölgesel olarak 
değerlendirilmiştir. Analiz kapsamında daha uygun maliyetli yenilenebilir enerjinin, 
daha uygun maliyetli yeşil hidrojen üretimine olanak sağladığı görülmüştür. Daha 
fazla yenilenebilir enerji üretim kapasitesi, Türkiye doğal gaz şebekesinin, enerji 
yoğun sanayisinin ve ulaştırma sektörünün karbonsuzlaşmasında bir yeşil enerji 
alternatifi olarak yeşil hidrojen üretim potansiyelini artırabilir. Ayrıca hidrojen arz ve 
talep arasındaki mevsimsel değişimler, Türkiye’nin uluslararası hidrojen ticaretinde 
uygulanabilir bir seçenek haline getirebilir. 

Yenilenebilir enerji gelişim stratejilerinde farklı karbonsuzlaşma yolları mümkündür. 
Yenilenebilir enerji potansiyelleri, yeşil hidrojene dönüştürülmeden de Türkiye elektrik 
sisteminde kullanılabilir. Olası stratejiler, daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi 
gereken farklı etkenlere bağlı olarak değişmektedir. 

Maliyetlerin ötesinde, yeşil hidrojen ihracatı Türkiye’nin kendi ticari yararları ve AB 
entegrasyonu için önemli bir kaldıraç olacaktır. Yakın tarihte devreye alınan TANAP 
uluslararası doğal gaz boru hattı, yerli yeşil hidrojenin ihraç edilmesinde ve enerji 

7. Sonuç
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dönüşümünde yarar sağlamak için kullanılabilir. Yeşil hidrojenin, hidrojen boru 
hatlarıyla tek bir varış noktasına taşınması yerine; metanol, amonyak veya hidrojenin 
doğrudan sıvı olarak farklı formlara dönüştürülerek deniz yoluyla çeşitli varış 
noktalarına ihraç edilmesi düşünülebilir. Ulusal bir stratejiyi daha geniş bir dış ticaret 
bakış açısıyla planlamak faydalı olacaktır. 

AB ile Türkiye arasındaki endüstriyel ve ticari etkileşimler düşünüldüğünde, yeşil 
hidrojen yol haritaları ve çalışmaları birbiriyle bağlantılı olarak sürdürülebilir. 2050 
yılı uzun bir yol gibi görünse de AB, Türkiye’nin yeşil hidrojen arzından faydalanabilir, 
Türkiye ise AB pazarından, standartlarından ve ortak iş birliklerinden yararlanabilir. 
Yeşil hidrojen ticareti hem AB hem de Türkiye için karşılıklı bir kazanç durumu 
oluşturma potansiyeline sahiptir. Öte yandan, nihai ürünün fiyatı Türkiye’nin küresel ve 
Avrupa piyasasındaki rolünü belirleyeceği için Türkiye’nin hidrojen üretiminde ölçek 
ekonomisine ulaşması gereklidir. Türkiye’nin cari açığını ve iklim hedeflerini etkileyen, 
farklı sektörlere olan tüm etkilerini dikkate alan bir hidrojen stratejisinin oluşturulması 
uzun bir yolculuk olacaktır. 

Analizin temel bulguları aşağıdaki gibidir; 

• Yeşil hidrojen stratejisi oluşturmak için yenilenebilir enerji entegrasyonunun 
planlanması ana unsur olarak ön plana çıkmaktadır:  Türkiye 2030 ve 2050  
yıllarına giderken enerji dönüşümünün ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına 
yönelik planlamalara öncelik verebilir. Ardından izlenecek yol, Türkiye için bir 
hidrojen stratejisi geliştirmekte ilk adım olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin 
gelişimini hızlandırmak olacaktır. Bu adım, maliyetleri düşürecek, temiz enerji 
üretimini artıracak, ithalata bağımlılığı azaltacak ve karbonsuzlaşması zor sektörler 
için düşük maliyetli hidrojen gibi birçok fırsat sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji 
kapasite gelişiminin hızlanması amacıyla, yenilenebilir enerji kapasite hedeflerinin, 
özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde daha iddialı hedeflerle güncellenmesi 
gerekebilir. 2050’ye kadar yenilenebilir enerjinin üretim maliyetlerindeki düşüşler, 
ölçek ekonomisi açısından yeşil hidrojen üretiminin itici gücü olacaktır. Türkiye’nin 
zengin yenilenebilir enerji kaynaklarını; enerji sektörünün karbonsuzlaşması ve 
hidrojen ihracatı için fırsatlar yaratmak amacıyla nasıl kullanabileceğini planlaması 
gerekmektedir. 

• Yeşil hidrojen maliyetleri ve arz potansiyeli, piyasaların gelişmesindeki temel 
etkendir: Yeşil hidrojen arz maliyetleri, rüzgâr ve güneş enerjisi bazlı elektrik 
kullanan alkalin ve PEM elektrolizörler için kg başına 1,39 ila 2,45 ABD doları 
seviyesine düşebilir. Eğer olumlu koşullar sağlanırsa 2050’de ülke çapında yıllık 3,4 
Mt yeşil hidrojen arz potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyellere ulaşılmasında 
temel dayanaklar, ölçek ekonomisine ulaşılması ve tedarik zincirlerinin 
standartlaştırılması olacaktır.

• Yeşil hidrojenin yurt içi kullanımı, enerjide ithalata bağımlılığı azaltma 
fırsatları için itici güçtür: Yenilenebilir enerji kapasitelerinin daha da geliştirilmesi, 
Türkiye’de karbonsuzlaşması zor sektörler için düşük maliyetli yeşil hidrojen 
üretimini sağlayacaktır. Rapor kapsamında, 2030’da maksimum %5 (minimum 
%1) ve 2050’de %10 (minimum %5’e kadar) kadar yeşil hidrojen ikame potansiyeli 
için analiz gerçekleştirilmiştir. İmalat sanayi, özellikle rafineri ve petrokimya 
sektörlerinde yeşil hidrojen tüketimi en uygun maliyetli hammaddelerden olabilir. 
Öte yandan, gaz şebekesine hidrojen karıştırılması detaylı olarak incelenmesi 
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gereken bir konudur. Mevcut çalışmalar %10 karışım potansiyelinin mümkün 
olduğunu göstermektedir. Bu rakamlar birçok sektör oyuncusu için bir fırsat olarak 
görülmelidir. 

• Yeşil hidrojen ihracatı için bir strateji oluşturulması gereklidir: Bu raporun 
sonuçları, Türkiye’nin 2050’deki hidrojen arz ve talep dengesini dikkate alarak 
hidrojen ihraç edilebileceğini göstermektedir. Olumlu koşullar sağlandığında 
Türkiye’nin 2050’de yıllık 1,5 ilâ 1,9 Mt aralığında hidrojen ihraç potansiyeli olduğu 
görülmektedir. Bu potansiyelin ihraç edilme süreci amonyağa dönüştürülerek deniz 
yoluyla ve uluslararası boru hatlarına enjekte edilerek gerçekleştirilebilir. Küresel 
hidrojen ekonomisi oluşup, yeşil hidrojen herhangi bir başka enerji emtiası gibi 
alınıp satıldığı sürece Türkiye doğru iş modellerini ve stratejilerini optimize ederek 
bu ticarette yerini alabilir. Yeşil hidrojen ihracatını etkileyen; üretim maliyetleri, 
ihracat fiyat seviyeleri, altyapı ve politik ilişkiler gibi birçok etken vardır. Bir hidrojen 
ihracat stratejisi oluşturmak, ilgili tüm etkenlerin ele alındığı bütüncül bir yaklaşım 
gerektirmektedir.
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Faaliyet indeksi

Faaliyet indeksi, raporda hidrojen talebinin değerlendirildiği sektörler için bir 
varsayımlar setidir.  Bu varsayımlar kamu hedeflerine, önceki SHURA çalışmalarının 
sonuçlarına dayalı olup; bu sektörler için yayınlanmış resmi, uzun vadeli tahminler 
yer almamaktadır. Yakın tarihli politika analizlerine dayanarak, varsayılan büyüme 
oranları çelik ve çimento sektörleri için 2030’da doyma noktasına ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Gaz sektörü, tüketim seviyeleri açısından bir miktar kömürün yerini 
alabilir; bu nedenle ilerleyişi ancak 2050’ye doğru azalmaktadır. Türkiye’nin bölgesel 
kalkınma hedefleri, mal ve hizmetlerin üretimini İstanbul’dan Orta Anadolu’ya 
kaydırdıkça, karayolu taşımacılığı da artmaya devam edecektir. 

Şekil 41: Son kullanıcı sektörlerin tahmini faaliyet indeksi 

H5 örneği için hidrojen talebi

Şekil 42: H5 örneği bölgesel hidrojen talebi 
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Dağıtık Senaryo 1/B için hidrojen üretim potansiyeli 

Şekil 43: Dağıtık senaryo 1/B için 2050’de il seviyesinde H2 üretim potansiyelinin dağılımı 

Farklı enerji kaynakları için su tüketiminin global karşılaştırması 

Uygunluk İndeksi 

Her il için uygunluk indeksi sonuçları aşağıdaki gibidir. Basitleştirme amacıyla üst sınır 
olarak 500 değeri belirlenmiştir. Her ilin yurt içi ve ihracat indekslerine göre nihai sırası 
‘’Yurtiçi Uygunluk Sırası’’ ve “İhracata Uygunluk Sırası” sütunlarında görülebilir.

Dağıtık Senaryo 1/B (bin ton hidrojen)
390,28

0,00

Şekil 44: Enerji kaynağına göre su tüketimi, global olarak
Yıllık milyon ton
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Kaynak: BloombergNEF (2019), Hydrogen Economy Outlook; IEA (2017), Water-Energy Nexus
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Tablo 14: Uygunluk indeksi göstergeleri

İl Su 
Mevcudiyeti

Yenilenebilir 
enerji arzı

Altyapıya 
yakınlık

Hidrojen
Talebi

Yurtiçi
Uygunluk

İndeksi

Yurtiçi 
Uygunluk  

Sırası

İhracata 
Uygunluk

İndeksi

İhracata 
Uygunluk

Sırası

Adana 3,88 1,22 5,00 1,17 2,01 12 100,66 19

Adiyaman 3,59 0,59 1,00 0,20 1,41 39 10,52 56

Afyonkarahisar 2,71 2,18 2,00 0,46 2,00 13 51,64 28

Ağrı 3,61 0,04 1,00 0,12 1,13 76 1,29 75

Aksaray 3,60 0,35 2,00 0,22 1,30 54 22,86 42

Amasya 3,36 0,68 3,00 0,14 1,38 42 149,39 10

Ankara 3,88 1,41 3,00 3,25 2,52 4 15,13 49

Antalya 3,88 0,88 5,00 0,83 1,77 21 102,68 16

Ardahan 3,57 0,10 1,00 0,09 1,14 74 3,71 67

Artvin 3,88 0,92 5,00 0,04 1,63 27 500 1

Aydin 3,88 1,55 5,00 0,67 2,07 11 223,05 6

Balikesir 3,88 3,83 5,00 1,05 3,29 2 354,20 4

Bartın 3,88 0,00 5,00 0,03 1,17 68 0,00 79

Batman 3,62 0,08 1,00 0,24 1,18 67 1,20 76

Bayburt 3,59 0,05 1,00 0,00 1,10 79 39,56 34

Bilecik 3,60 0,55 2,00 0,32 1,42 37 24,51 40

Bingöl 3,54 0,63 1,00 0,03 1,38 40 75,65 23

Bitlis 3,61 0,09 1,00 0,14 1,15 71 2,29 71

Bolu 3,60 0,05 3,00 0,28 1,16 69 6,32 63

Burdur 3,60 0,28 3,00 0,16 1,25 57 57,25 27

Bursa 3,88 0,26 5,00 1,96 1,68 24 12,76 52

Çanakkale 3,88 2,05 5,00 1,53 2,49 5 130,36 11

Çankırı 3,60 0,20 2,00 0,15 1,21 64 18,69 44

Çorum 3,50 0,55 1,00 0,23 1,37 45 8,49 60

Denizli 3,64 0,94 3,00 0,99 1,76 22 31,25 37

Diyarbakır 3,62 1,18 1,00 0,33 1,74 23 13,04 51

Düzce 3,88 0,03 5,00 0,18 1,21 63 15,52 48

Edirne 3,88 0,60 5,00 0,66 1,60 28 87,79 20

Elazığ 3,24 1,58 1,00 0,28 1,82 19 18,09 45

Erzincan 3,58 0,28 1,00 0,07 1,23 61 13,86 50

Erzurum 3,59 0,50 1,00 0,26 1,38 43 6,90 62

Eskişehir 3,62 0,84 3,00 0,64 1,63 26 42,71 31

Gaziantep 2,49 0,86 2,00 0,83 1,34 47 10,32 57

Giresun 3,88 0,39 5,00 0,11 1,38 41 336,02 5

Gümüşhane 3,59 0,28 1,00 0,09 1,23 59 11,30 53

Hakkari 3,59 0,01 1,00 0,01 1,09 80 4,28 65

Hatay 3,88 0,98 5,00 2,23 2,10 10 42,67 32

Iğdır 3,59 0,00 1,00 0,03 1,08 81 0,30 78

Isparta 3,41 0,81 3,00 0,34 1,50 31 73,89 24

İstanbul 3,88 0,24 5,00 5,23 2,33 7 4,36 64

İzmir 3,88 6,33 5,00 5,47 5,42 1 112,15 15
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İl Su 
Mevcudiyeti

Yenilenebilir 
enerji arzı

Altyapıya 
yakınlık

Hidrojen
Talebi

Yurtiçi
Uygunluk

İndeksi

Yurtiçi 
Uygunluk  

Sırası

İhracata 
Uygunluk

İndeksi

İhracata 
Uygunluk

Sırası

Kahramanmaraş 2,70 1,71 2,00 0,51 1,77 20 35,92 35

Karabük 3,60 0,06 3,00 0,17 1,14 73 10,96 55

Karaman 3,33 0,86 2,00 0,08 1,45 33 151,12 9

Kars 3,60 0,12 1,00 0,10 1,16 70 4,11 66

Kastamonu 3,88 0,08 5,00 0,15 1,23 60 49,10 30

Kayseri 3,55 2,19 3,00 0,59 2,27 8 118,29 14

Kırıkkale 3,59 0,22 1,00 0,68 1,32 52 1,16 77

Kırklareli 3,88 1,05 5,00 0,78 1,84 18 130,08 12

Kırşehir 3,12 0,90 1,00 0,18 1,42 38 15,63 47

Kilis 3,53 0,08 2,00 0,04 1,11 78 26,40 39

Kocaeli 3,88 0,06 5,00 3,62 1,92 16 1,66 73

Konya 3,69 2,45 3,00 1,12 2,56 3 72,44 25

Kütahya 3,61 0,44 3,00 0,36 1,37 44 39,67 33

Malatya 3,65 0,58 1,00 0,21 1,42 35 10,12 58

Manisa 0,00 3,52 4,00 0,88 1,94 15 0,00 79

Mardin 3,63 0,58 1,00 0,26 1,43 34 8,08 61

Mersin 3,88 1,62 5,00 1,23 2,22 9 128,17 13

Muğla 3,88 1,27 5,00 0,34 1,87 17 362,60 3

Muş 3,60 0,08 1,00 0,10 1,14 75 2,88 70

Nevşehir 3,49 0,50 2,00 0,14 1,33 51 51,14 29

Niğde 3,60 0,40 2,00 0,25 1,33 49 23,44 41

Ordu 3,88 0,24 5,00 0,23 1,33 50 101,12 18

Osmaniye 2,80 1,07 4,00 1,46 1,67 25 32,97 36

Rize 3,88 0,16 5,00 0,09 1,26 56 169,58 8

Sakarya 3,88 0,11 5,00 0,50 1,32 53 20,66 43

Samsun 3,88 1,08 5,00 1,27 1,96 14 82,31 22

Siirt 3,65 0,34 1,00 0,36 1,34 48 3,44 69

Sinop 3,88 0,01 5,00 0,07 1,18 66 17,08 46

Sivas 3,40 0,99 1,00 0,31 1,58 29 10,99 54

Şanlıurfa 3,36 2,63 2,00 0,21 2,37 6 170,70 7

Şırnak 3,62 0,06 1,00 0,14 1,15 72 1,59 74

Tekirdağ 3,88 0,31 5,00 1,05 1,53 30 28,55 38

Tokat 3,40 0,81 3,00 0,24 1,47 32 101,17 17

Trabzon 3,88 0,25 5,00 0,28 1,34 46 86,86 21

Tunceli 3,59 0,10 1,00 0,00 1,13 77 0,00 79

Uşak 3,60 0,33 3,00 0,18 1,28 55 59,61 26

Van 3,64 0,13 1,00 0,23 1,20 65 2,00 72

Yalova 3,88 0,47 5,00 0,11 1,42 36 407,36 2

Yozgat 3,61 0,24 1,00 0,24 1,25 58 3,66 68

Zonguldak 3,88 0,03 5,00 0,25 1,23 62 9,63 59
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alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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