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1. GİRİŞ

Günümüzde dünya enerji sistemi büyük bir değişime 
uğramakta ve bu değişimin hızı önümüzdeki on yıllarda 
şüphesiz artacaktır. Enerji sistemlerinin ve politikalarının 
sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlar daha önce olmadığı 
kadar ciddi bir biçimde dikkate alınmaktadır. Sürdürü-
lebilirlik ile uzun vadeli enerji kaynakları mevcudiyeti 
ve çevresel hususlar, açık bir biçimde el ele gitmektedir. 
Sera gazı salınımı, yani fosil yakıt kullanımından kaynak-
lanan CO2 salınımının tetiklediği iklim değişikliği riskleri, 
halihazırda oluşturulmuş enerji sistemini süratle değiştir-
menin gerekliliğini ve de karmaşıklığını açık bir şekilde 
gösteriyor. Bu durum temel olarak, enerji sistemlerinin 
tüm insan faaliyetlerine etki eden büyük ölçekli toplum-
sal-teknik sistemler olmalarının yanı sıra, aynı sistemlerin 
ekonomiden jeopolitiğe kadar uzanan toplumsal alanlar 
tarafından etkilenmesinden kaynaklanıyor.

Bir enerji sistemi, kaynak toplama ve tasima  (örneğin ma-
dencilik veya boru hattı inşası), kaynakları faydalı enerji-
ye  veya enerji taşıyıcılarına dönüştürme (örneğin rafinaj 

Hidrojen, temiz teknolojiler (CO2 salınımı yapmayan 
teknolojiler) kullanılarak üretildiği takdirde, enerji 

sektöründe, ulaştırma sektöründe, çeşitli sanayi 
sektörlerinde  servis sektöründe ve hanelerde 

kullanılabilen temiz ve sürdürülebilir bir enerji vektörü 
haline gelebilir. Bununla birlikte, hidrojenin fiziksel ve 
kimyasal özellikleri (kaçak, yanıcılık, patlama eğilimi), 
bu enerji taşıyıcısının genel kullanımında yani sadece 

uzmanlar değil geniş nüfuslar tarafından kullanımında, 
azami dikkat gösterilmesini gerektirir. Bu anlamda hidrojen 
kullanımının elektrik kadar güvenli hale gelmesi muhakkak 

uzun zaman alacak ve büyük yatırımlar gerektirecektir. 
Hidrojen toplumuna giden yolu açmak için, bizim holistik 
yaklaşım dediğimiz farklı bir yaklaşım gerekebilir, yani 

hidrojenin yaygın bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasının 
doğuşu, dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları, 
onların üzerine yenilerine eklemeden çözmelidir. Makalede 

tartışılan yaklaşımlar arasında şunlar yer almaktadır: 
(ı) hidrojen nakliyesini ve depolamasını ortadan 

kaldırmak için in situ hidrojen üretimi; (ıı) yakalanmış CO2 
hidrojenasyonu için yenilenebilir hidrojen kullanımı ve (ııı) 

katı yakıtlardan hidrojen üretimi.
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veya elektrik üretimi), enerji  taşıyıcılarının dağıtımı (örne-
ğin elektrik veya gaz şebekeleri) gibi farklı alt sistemler-
den oluşur. Enerji sisteminin bir  bileşenini,  değiştirmek, 
tüm enerji sistemi üzerinde etki yapar. Her enerji alt siste-
mi aynı zamanda özgül  riskleri barındırır [1-3].

Hidrojen özel bir enerji  taşıyıcısıdır. Eğer temiz teknoloji-
ler (CO2 salınımı yapmayan teknolojiler) kullanılarak üre-
tilirse, enerji sektöründe, ulaşım sektöründe, çeşitli sanayi 
ve hizmet sektörlerinde,  hanelerde kullanılabilen temiz 
ve sürdürülebilir bir enerji  taşıyıcısı olabilir. Bununla bir-
likte, hidrojenin fiziksel ve kimyasal özellikleri (kaçak oluş-
turma, yanıcılık ve patlama eğilimi), genel kullanımında, 
özellikle de  sadece uzmanlar değil geniş nüfuslar tarafın-
dan kullanımında azami dikkat gösterilmesini gerektirir.  
Hidrojen kullanımının elektrik kadar güvenli hale gelmesi 
muhakkak uzun zaman alacak ve büyük yatırımlar gerek-
tirecektir.

Hidrojen toplumuna giden yolu açmak için, holistik veya 
bütünsel yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım gerekebilir. 
Hidrojenin yaygın bir enerji  taşıyıcısı olarak kullanılması, 
dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları, onla-
rın üzerine yenilerini eklemeden çözmelidir. Bu makale, 
bu yaklaşımın bazı yönlerini tartışacaktır. Makalenin ilk 
bölümünde ‘holistik’ yaklaşımı özetleyeceğiz. Sonraki bö-
lümlerde, bu yaklaşım bünyesindeki üç gelişmeyi kısaca 
sunacağız. Makaleyi bazı tavsiyelerle sonlandıracağız.

2. HOLİSTİK YAKLAŞIM

Enerji geçiş stratejileri yeni sorunlar yaratmamalı, var olan 
birçok sorunu  aynı zamanda çözmelidir. Daha sürdürü-
lebilir enerji sistemlerine geçiş, karbondan arındırılmış 
enerji kaynaklarına,  elektrik üretimi için  yenilenebilir 
enerji kaynaklarınin artarak kullanilmasina  ve döngüsel 
ekonomide ilerlemelere ihtiyaç duyar. 

Bu bağlamda, enerji  taşıyıcısı olarak hidrojen iyi bir fikir-
dir. Hidrojenin termo-kimyasal veya elektro-kimyasal iş-
lemlerle faydalı enerjiye dönüşümü, yalnızca su üreten ve 
sera gazı üretmeyen bir süreçtir. Ancak hidrojen üretimi 
de aynı şekilde temiz süreçleri (sera gazı salınımı üret-
meyen) kullanmalıdır. Öte yandan, yüksek reaktivitesi ve 
difüzyon katsayısı ve düşük yoğunluğu nedeniyle hidro-
jenin nakliyesi ve depolanması ciddi sorunlar yaratmak-
tadır.

‘Holistik’ veya bütünsel olarak adlandırdığımız yaklaşım, 
hidrojenden ve onun kullanımının bazı özelliklerinden 

yararlanarak, yeni riskler ve tehditler ortaya çıkarmadan 
enerji geçişini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Holistik 
yaklaşım içerisinde, hidrojenin enerji sahnesine çıkışını 
kolaylaştıracak birkaç strateji düşünülebilir. Bu makalede, 
bunlardan aşağıdaki üçünü açıklayacağız.

• Hidrojen kullanımının genelleşmesi durumunda, 
hidrojenin kaçak oluşturma, yanma ve patlama risk-
lerini en aza indirmek için en uygun strateji,  in situ ve 
on demand yani istenildiği yerde, istenildiği miktarda 
ve istenildiği zaman  hidrojen üretme teknolojilerini 
geliştirmek yoluyla hidrojen taşımasından ve depo-
lanmasından kaçınmaktır.

• Bir başka strateji, hidrojeni nihai enerji vektörü olarak 
kullanmak yerine, onu konvansiyonel yani senelerdir 
var olan  çevrim teknolojilerinde kullanılabilecek bir 
yakıta dönüştürmektir (bunlar arasında içten yanmalı 
motorlar, gaz türbinleri, yakıt  hücreleri gibi optimize 
edilmiş dönüşüm teknolojileri bulunur).  

• Başka bir strateji de gazlaştırma teknolojileri aracılı-
ğıyla organik atıkların da içinde yer aldığı çeşitli katı 
yakıtlardan hidrojen ihtiva eden sentetik gaz üret-
mektir.        

Makale, bu üç stratejinin işaret ettiği hidrojenin “akılcı” 
kullanımının, en az riskle bu enerji taşıyıcısının genel-
leşmiş kullanımını hızlandıracağını ve düşük karbonlu 
döngüsel ekonominin gelişmesine katkı vereceğini sa-
vunmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde bu stratejiler 
kısaca geliştirilecektir.

3. IN SITU VE ON DEMAND HİDROJEN ÜRETİMİ

Hidrojenin genelleşmiş kullanımından doğan kaçak, alev 
alma ve patlama risklerini ortadan kaldırmak için akılcı 
yaklaşımlardan biri, hidrojenin üretimi ve enerjiye dönü-
şümü mekanı arasındaki süreyi ve mesafeyi azaltmaktır. 
Bu aynı zamanda hidrojeni depolamadan üretmek ve kul-
lanmak anlamına gelir, bu da “yerinde ve talep üzerine” 
hidrojen üretimi yaklaşımı demektir. Bu yaklaşım içeri-
sinde yer alan ümit verici bir yöntem, suyun ayrıştırılması 
için su ile alüminyum arasında düşük sıcaklıktaki reaksi-
yonları kullanmaktır. Bu alanda, ICARE-CNRS’te yapılanlar 
da dahil olmak üzere, çok sayıda çalışma mevcuttur [4,5].

Ni, Fe, V, Mn, Ti, Ag, Ca, Zn, Zr, Al gibi metaller  potansiyel 
olarak su ile reaksiyonlarla  hidrojen üretiminde kullanıla-
bilir. Örneğin, bazı teorik hidrojen üretim oranları şöyle-
dir:  1g alüminyumdan 1,244 litre hidrojen ve 1g magnez-
yumdan 0.95 litre hidrojen  elde edilir. Diğer sistemlerle 
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kıyaslandığında, alüminyumun düşük maliyeti ve bollu-
ğu, normal koşullar altında reaktif olmaması, kolayca de-
polanabilir olması, nakliye sırasındaki güvenlik ve toksik 
olmayışı gibi çok sayıda olumlu özelliği vardır.

Alüminyum doğal oksit tabakasıyla kaplı olduğu için su 
ile kimyasal tepkimeye girebilmesi bu tabakanın bir şe-
kilde bertaraf edimesini yani alüminyumun aktıve edil-
mesini gerektirmektedir. Birçok araştırmacı iyot buharıyla 
işlem yapma, süperkritik koşullarda reaksiyon, metal yü-
zeyine NaOH veya KOH çözeltileriyle işlem yapma, aktiva-
tör metaller (cıva, galyum, indiyum) veya metal alaşımları 
(galyum-indiyum kolayerirleri) ile yüzey teması gibi çeşitli 
alüminyum aktivasyon süreçlerini araştırmıştır. Örneğin, 
Kravchenko ve arkadaşları [6], su, alüminyum ve galyum 
(Ga), indiyum (İn), çinko (Zn) ve kalay (Sn) katkılı metal 
bileşikleri arasındaki reaksiyonları incelemiştir. 

Parmuzina ve Kravchenko [7] Ga–İn (70:30) ve Ga–İn–
Sn–Zn (60:25:10:5) (galinstan) sıvı kolayerirlerin  alümin-
yum aktivasyonu yöntemini araştırmışlardır . Aktivatör 
metaller alüminyum oksit katmanını ortadan kaldırır 
ve alüminyum çekirdeğinin üzerinde çatlaklar yaratır ki 
bu da alüminyumun reaktifliğini artırmanın bir yoludur. 
ICARE’de, Ga-İn kolayerirlerine göre daha iyi optimi-
ze edilmiş performansa sahip galinstan (Ga–İn–Sn–Zn 

/60:25:10:5) kolayeririni seçtik ve hidrojen üretim hızının 
alüminyum parçacıklarının boyutlarına, alüminyum ve 
galinstan kolayerir oranına ve su sıcaklığına bağımlılığı 
gibi bazı sorunları ele aldık. Buna ek olarak, Al parçacık-
larının özgül yüzey alanı ve galinstan kolayerir içeriğinin 
hidrojen üretim hızı ve verimi üzerindeki etkilerini ince-
ledik. Üç karışım  inceledik: Kütlesel olarak %85 Al - %15 
galinstan kolayeriri, %90 Al - %10 galinstan kolayeriri ve 
%95 Al - %5 galinstan kolayeriri. Galinstan kolayerir alaşı-
mı Ga-İn-Sn- Zn (60:25:10:5) şeklinde sabitlendi. Şekil 1, 
galinstan kolayeririn etkisi altındaki çatlak oluşum ve ya-
yılımını gösteriyor. Şekil 2’de, çeşitli alüminyum parçacık-
ları boyutları ve su sıcaklıkları için hidrojen oluşma hızları 
görülüyor.

Bu sonuçlar, su ile alüminyum arasındaki kimyasal tepki-
meler kullanılarak, mesela yakıt hücrelerini depolamaya 
ihtiyaç duymadan besleyecek hidrojen üretim teknolo-
jilerinin geliştirilebileceğini gösteriyor. Bu teknolojiler, 
örneğin binek araçlarında, çeşitli denizüstü ve denizaltı 
platformlarda, taşınabilir savunma sistemlerinde kullanı-
labilecek yakıt hücreleri için uygundur. Ayrıca, su ile alü-
minyum arasındaki kimyasal tepkimelerin oluşturduğu 
alüminyum oksitler yine alüminyum üretmek için kulla-
nılabileceği için, açıklanan bu hidrojen üretimi teknolojisi 
döngüsel ekonomi sürecine de uygundur.  

 
Şekil 1. ~30 °C’de Aktifleştirilmiş Alüminyum Parçacıklarındaki Çatlak Oluşumu
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yöntem araştırılmaya devam etmektedir. Ayrıştırma tek-
nikleri bugün olgunlaşmıştır ve geniş ölçekte uygulan-
maya elverişlidir. Membranları kullanarak CO2 yakalamak, 
özellikle %15 ve üzeri baca gazı CO2 yoğunluğuna uygun  
ve az enerji tüketen bir teknolojidir. Bu CO2 yakalama 
yöntemi, örneğin CO2 yoğunluğu yüksek olan çimento 
sanayindeki kalsinasyon fırınları için uygundur. Enerji 
santralleri içinse, oksijenle zenginleştirilmiş hava ile yan-
mayı kullanarak CO2 yoğunluğu artırılabilir. Şekil 3, metan 
gazı ve oksijenle zenginleştirilmiş hava karışımının yan-
masıyla elde edilen türbülanslı alevler için bu teknoloji-
nin verimliliğini gösteriyor [12].

4. YENİLENEBİLİR ELEKTRİK, SUYUN ELEKTROLİZİ VE 
CO2 HİDROJENASYONU KULLANARAK  SIVI VEYA GAZ 
YAKIT ÜRETİMİ

Rüzgar ve güneş enerjileri temiz ve sürdürülebilir ancak 
kesintili elektrik üretim teknolojileridir. Elektriği depola-
manın zorlukları dikkate alındığında, yenilenebilir elekt-
riği kullanarak suyun elektrolizi yoluyla hidrojen üretimi, 
gündüz vakitlerinde PV elektriği ve gece gibi düşük elekt-
rik tüketiminin olduğu zamanlarda rüzgârdan üretilen 
elektriği depolamanın bir yoludur.  Bu temiz veya yeşil 
hidrojen, çeşitli CO2 yoğun sanayilerin saldığı CO2’nin tu-
tulması ve katalitik süreçlerle hidrojenasyonu sayesinde 
gaz (metan gazı) ya da sıvı (metanol, dimetil eter) yakıt-
lara dönüştürülebilir. Bu yaklaşım, gaz türbinleri ve içten 
yanmalı motorlar gibi iyi optimize edilmiş enerji dönüş-
türme teknolojilerinin kullanılmasının devam etmesi-
ne de olanak verecektir. Bu yaklaşım, sektörler arasında 
karbon dolaşım süreci yaratarak, özellikle çimento, cam, 
çelik ve rafineriler gibi CO2 yoğun sanayilerde yakalanan 
CO2’nin değerlendirilmesi  için uygun bir döngüsel eko-
nomi çözümü sunabilir.

Karbondioksit başlıca sera gazlarından biridir. Atmos-
ferdeki CO2 salınımını kontrol altına alma ihtiyacı, enerji 
santralleri ve karbon yoğun sanayi süreçlerinden salınan 
baca gazlarından karbondioksit yakalanmasını teşvik et-
miştir. CO2’yi atmosferde yakalamak amacıyla çok sayıda 

 
Şekil 2. Su ile Aktifleştirilmiş Alüminyum Karışımından Hidrojen Çıkış Hızı. Kütlesel Olarak Al-%85 ve Galinstan Kolayeriri %15 
(Ga-In-Sn-Zn / 60-25-10-5)

 

Şekil 3. Metan Gazı  ve Oksijenle Zenginleştirilmiş Hava 
Karışımlarının Türbülanslı Yanması Sonucu Oluşan Yanma Sonu 
Gazlarında  CO2 Yoğunlaşması Üzerine Oksijen Zenginleştirme 
Oranının Etkisi
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Yakalanmış karbondioksitten faydalanmak ve katma de-
ğerli bir ürüne dönüştürmek büyük ekonomik bir değere 
sahiptir. Aşağıdaki gibi dönüşüm işlemlerine CO2’nin hid-
rojenasyonu diyoruz. Bu kimyasal tepkimelerin oluşması 
katalitik ya da ısıl süreçlerin yardınımını gerektirmektedir.

CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O (ΔH = -49.5 KJ/mol)

CO2 + 4H2  → CH4 + 2H2O (ΔH = -164.9 KJ/mol) 

Her iki işlemde de temel mekanizma, kinetik ve termodi-
namik sınırlamalar altında gerekli tepkimeleri başlatan ve 
kolaylaştıran aktif kimyasal türlerin oluşturulmasını içerir. 
Bu dönüşüm işleminin hızlandırılması için  çeşitli katali-
zörlerin kullanılması  kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 
Temel mekanizmalardan biri, CO2 molekülünün ayrıştı-
rılmasına yardımcı olan aktif türlerin (radikaller) üretimi-
dir. Bu radikaller üretildikten sonra (mesela OH veya O), 
istenen reaksiyonları yaymaları için yeterli enerjiye sahip 
olmalıdır. Bu reaktif ortamı yaratmanın yollarından biri de 
plazma sistemleridir.

Termal olmayan atmosferik plazmalar (atmospheric non 
thermal plasma -ANTP)  son yıllarda büyük ilgi görmekte-
dir [13, 14]. ANTP’ler, corona dejarjı, dielektrik bariyer de-
şarjı, atmosferik basınçta plazma jet (APPJ) ve mikro oyuk 
katot deşarjı (MHCD) gibi hepsi kendine has karakteristik 
özelliklere sahip çeşitli elektrik boşalımlarından üretilir. 
Termal olmayan plazmaların önemli bir özelliği yüksek 
elektron sıcaklığı  (~105 K), ama gazın kütlesel sıcaklığı-
nın oda sıcaklığında kalmasıdır.. Bu sayede molekülleri 
ayrıştıran yüksek enerjili elektronlar (6 ~10 eV) üretilir ve 
bu dönüşüm işlemi gaz sıcaklığından bağımsız olarak ya-
pılabilir. Yukarıdaki paragraflarda kısaca anlatılan süreçler 
optimize edildikten sonra, yeşil elektrik sayesinde suyun 
elektrolizinden elde edilen hidrojen ile yakalanan CO2’nın 
hidrojenizasyon yoluyla  klasik sıvı veya gaz yakıtlara dö-
nüştürülebileceğini vurgulamaktadır.  Bu yaklaşımın ar-
kasında yatan mantık,  fosil yakıtların içerdiği karbonu çe-
şitli sektörler arasında dolaştırmaktır. Buna örnek olarak, 
proses sanayilerinde (mesela çimento sanayinde) salınan 
ve tutulan CO2’yi karbon içeren yeni bir yakıt olarak ula-
şım sektöründe kullanılması verilebilir. 

5. ORGANİK ATIKLAR DAHİL KATI YAKITLARIN 
GAZLAŞTIRILMASI İLE HİDROJEN ÜRETİMİ

Günümüz toplumlarındaki önemli bir çevre ve sürdürü-
lebilirlik konusu atık yönetimi sorunudur. İnsanlık gün-
lük olarak büyük miktarlarda çeşitli türden organik atık 

üretmektedir ve bunlar berteraf yönetimi sorunlarına 
neden olmaktadır. Bunlara en iyi örnek; ömrünü tamam-
lamış lastikler (ÖTL), kentsel atıkların organik kısımları, su 
arıtma tesislerindeki atıksu arıtma çamuru, tarım ve gıda 
endüstrisi atıklarıdır. Gazifikasyon teknolojileri, bu tip or-
ganik atıklardan sentetik gazlar (çoğunlukla H2 ve CO’dan 
oluşan) üretmek için uygun yöntemlerdir. Atığın nem içe-
riğine bağlı olarak, düsük nemli atiklar için konvansiyo-
nel termal gazlastirma (örneğin ÖTL’ler için) veya çok neli 
atiklar için hidrotermal  gazlastirma (örneğin atıksu arıt-
ma çamuru için) teknolojileri harekete geçirilebilir. Bunla-
ra ek olarak, Türkiye için oldugu gibi birçok ülkede doğal-
gaz veya petrol rezervi yoktur ancak linyit kömür rezerleri 
bulunmaktadır. Bu tip ülkelerde linyitin gazlastirilmasi yo-
luyla sentetik gaz (veya hidrojen) üretimi, doğalgaz ithal 
ikamesi için stratejisi olarak uygulanabilir bir teknolojidir. 
Üretilen gaz, çeşitli kullanımlar için doğalgazın yerine kul-
lanilabilir, çeşitli kimyasallar ve sıvı yakıtların üretimi veya 
saf H2 üretimi için işlenebilir. Hidrojen doğalgazı zengin-

 
Şekil 4. AB FP7 OPTIMASH Projesi Dahilinde Geliştirilen 1 MW 
Dolaşımlı Akışkan Yataklı Katı Yakıt Gazlastirma Tesisi
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Şekil 5. Ömrünü Tamamlamış Lastik Granüllerinin TGA İncelemeleri

 

 Şekil 6. ÖTL Granüllerinin Gazlaştırılması Yoluyla 5 MW Elektrik Üretebilecek Tesisin Ana Elemanları

leştirmek için kullanılabilir ve  yukarıda özetlenen karbon 
dolaşımı yaklaşımına dahil edilebilir.  ICARE-CNRS’te, katı 
yakıtlardan sentez gazı üretim teknolojilerini optimize et-
mek ve organik atık yönetimi ile doğalgaz ithal ikamesi 
sorunlarının her ikisini de beraber çözmek için çok sayıda 
çalışma yürütüldü. [15-18]. 

Şekil 4, AB FP7 OPTİMASH projesi sırasında (2011-2016) 
Hindistan ve Türkiye’den yüksek küllü ve nemli linyitlerin 
gazlaştırılmasını optimize etmek için geliştirilen 10 bar 
basıncında çalışabilen 1 MW gücündeki dolaşımlı akışkan 
yataklı katı yakıt gazlaştırma tesisini gösteriyor. Bu tesiste 
% 70 soğuk gaz  verimliliğine ulaşıldı ve tesisin ticari öl-
çeklerdeki güçlere yükseltilmesi çalışmaları sürdürülmek-
tedir  [17].

Bu projenin devamında, dolaşımlı akışkan yataklı gazlaş-
tırma  teknolojilerinden elde edilen bilgiye dayanarak, 
ömrünü tamamlamış lastik granülleri gazlaştırma tesisi 
tasarlandı. Tasarımı destekleme amacıyla yüksek ısıtma 
hızlı termogravimetrik analiz düzeneğini kütle spektro-
metresi ve  gaz kromatografisi ile beraber kullanarak ÖTL 
granüllerinin gazlaştırma kinetiği belirlendi [15]. Şekil 
5’te, ÖTL’lerin verimli bir şekilde gazlaştırıldığı özgün küt-
le kaybı eğrilerinden görülüyor.

ÖTL granüllerinin gazlaştırma kinetiği bilgilerine ve dola-
şımlı akışkan yataklı gazlaştırma teknolojilerimizden elde 
edilen uzmanlığa dayanarak, 5 MW elektrik gücünde bir 
ÖTL gazlaştırma ve elektrik üretimi tesisi tasarlandı. Bu te-
sisin temel özellikleri Şekil 6’da gösterilmektedir.

Atıksu arıtma tesisleri çamuru, diğer çok nemli  tarımsal 
ve gıda sanayi organik atıkları, konvansiyonel termo-kim-
yasal gazlaştırma teknolojilerine  ön kurutma yapılmadan 
uygun değildir. Bu durum elbette atığın enerji potansi-
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yelini oldukça azaltmaktadır. Alternatif çözümler arasın-
da hidrotermal teknolojiler vardır. Şekil 7’de, zeytinyağı 
sanayinin ürettiği yüzde 70 oranında nemli bir atık olan 
”pirinanın" (kara su) hidrotermal karbonizasyonu üzerine 
ICARE-CNRS’de elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. Gö-
rüldüğü gibi, optimize edilen hidrotermal karbonizasyon 
süreci, linyit kömürüne çok yakın bir kimyasal bileşime ve 
termo-fiziksel özelliklere sahip bir katı yakıt üretebiliyor. 
“Hidroçar” (hydrochar) adını verdiğimiz bu katı yakıtın 
hidrofobik ve yüksek öğütülebilme özellikleri, kolay ta-
şınabilirliği, H/C ve O/C oranları dikkate alındığında tek 
başına veya linyitle beraber gazlaştırılabileceği mümkün 
gözüküyor. 

6. SONUÇLAR

Bu makalede, enerji geçişinde önemli bir unsur olarak 
hidrojen kullanımının genelleşmesi için holistik yani bü-
tünsel bir yaklaşımın gerekli olduğu tartışıldı. ‘Holistik’ 
olarak adlandırdığımız yaklaşım, hidrojenin kullanımının 
yeni bir enerji sistemine  geçişi yeni riskler veya tehditler 
yaratmadan kolaylaştırmasını hedefler. Bu makalede, bu 
yaklaşıma katkıda bulunabilecek üç teknolojik yolu açık-
ladık. Bunlar aşağıdaki gibidir:

• Hidrojen kulanımının genelleşmesi durumunda hid-
rojen  kaçaklarının yanma ve patlama riskini en aza 
indirmek için, in situ ve on demand  (yani istenildi-
ği zaman, istenildiği yerde ve istenildiği miktarda) 
hidrojen üretim teknolojileri geliştirerek hidrojenin 
taşınmasından ve depolamasından kaçınılması öne-
rilmiştir.

• Hidrojeni nihai enerji taşıyıcısı olarak kullanmak ye-
rine,  karbon yoğun sektörlerden salınan  ve tutulan 
CO2’nın hidrojenizasyonu yoluyla konvansiyonel gaz 
ve sıvı yakıtlara dönüştürülmesi önerilmiştir. Elbette 
bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 

edilecek elektrik ile temiz (yeşil) hidrojen üretilmesi 
gerekmektedir.

• Son olarak, optimize edilmiş gazlaştırma teknoloji-
lerini kullanarak, linyit ve organik atıkların da içinde 
yer aldığı çeşitli katı yakıtlardan, hidrojen veya sentez 
gazı elde etme teknolojilerinin geliştirilmesi öneril-
miştir. 

Bu makalenin temel iddiası, burada özetlenen hidrojen 
bağlantılı teknolojilerin, hidrojen kullanımının genelleş-
mesini hızlandırırken, 

• olası riskleri azaltacak şekilde sürdürülebilir enerji 
politikalarının gelişmesine; 

• aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan üretilen 
elektriğin depolanmasına,: 

• yakalanmış CO2’nın değerlendirilmesine; 
• organik atık yönetimine yeni boyutlar getirilmesine;
• düşük karbonlu döngüsel bir ekonomiye geçişi ko-

laylaştırmasına; 
• ve Türkiye gibi bazı ülkeler için doğalgaz ithal ikame-

sine imkan vermesine yardımcı olacağıdır. 
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