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İklim değişikliğinin önlenmesinde yeşil hidrojen kullanımı yenilenebilir enerji, 
enerji verimliliği ve elektrifikasyonun tamamlayıcısı olarak fosil yakıtlara alternatif 
sunuyor. Yeşil hidrojenin özellikle elektrifikasyonun zor olduğu demir-çelik 
çimento, petrokimya, rafineriler ve kimya endüstrileri ile deniz, havayolu ve 
uzun mesafe karayolu taşımacılığında kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Ocak 2022’de yayımlanan 
raporuna göre hidrojen enerji dönüşümünde önemli rol oynayacak, 
2050’de net sıfır karbonlu enerji sisteminde nihai enerji tüketiminin %12-
13’ünü oluşturacak. Elektroliz teknolojisindeki gelişim, yenilenebilir enerji 
maliyetlerindeki düşüş ve hidrojen ticaret altyapısındaki ilerlemeyle belli başlı 
ülkelerde 2030 yılına dek yeşil hidrojen üretiminin mavi hidrojenden daha 
düşük maliyetli olması mümkün.   

Kaynak: IRENA, 2022; SHURA 2021

Kaynak: IRENA, 2022; SHURA 2021

• Fosil yakıtlardan elde edilen gri hidrojen görece düşük maliyetine rağmen yüksek 
karbon emisyonu nedeniyle karbon azaltım hedefleriyle uyumlu değil.

• Mavi hidrojen elde ederken karbon tutma yoluyla emisyonlar %85-%95 oranında 
azaltılabiliyor ama sıfırlanamıyor. 

• Sıfır karbonlu yeşil hidrojenin üretim maliyeti mevcut koşullarda mavi hidrojene 
kıyasla daha yüksek. Ancak, önümüzdeki dönemde bunun değişmesi bekleniyor.   

• IRENA raporuna göre Türkiye’de yeşil hidrojen üretimi 2030’dan önce mavi hidrojene 
kıyasla avantajlı hale gelebilir.    

• SHURA tarafından yapılan çalışmalar, 2050’ye kadar yeşil hidrojenin Türkiye’de enerji 
yoğun sektörlerdeki fosil yakıt tüketiminin %10’unu ikame edebileceğini ve ihracat da 
dahil edildiğinde yıllık 6-8 milyar dolar ekonomik fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 

• Türkiye’nin iç talebine ve ihracata yönelik yeşil hidrojen stratejisi çalışmalarını sürdürmesi 
ve bunları ulusal iklim, enerji, ulaştırma ve sanayi politikalarına entegre etmesi önem 
taşıyor.    
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