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SON GEL‹ﬁMELER ve TÜRK‹YE
√ Bor ve bor bileﬂiklerinin yo¤un gündem oluﬂturmas› nedeniyle uzun y›llard›r tasarlanan bu konudaki çal›ﬂmalar› bir arada tutup koordine edecek bir Enstitünün kurulmas› fikri ile 4.6.2003 tarihinde 4865 say›l› kanun ile hayata geçirilmiﬂtir.
Ulusal Bor Araﬂt›rma Enstitüsü ;Türkiye'de ve Dünyada bor ürün ve teknolojilerinin
geniﬂ bir ﬂekilde kullan›m›n›, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliﬂtirilmesini teminen
de¤iﬂik alanlarda kullan›c›lar›n araﬂt›rmalar› için gerekli bilimsel ortam› sa¤lamak, bor
ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araﬂt›rma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kiﬂileri ile iﬂbirli¤i yaparak bilimsel araﬂt›rmalar› yapmak, yapt›rmak koordine etmek ve
bu araﬂt›rmalara katk› sa¤lamak amac›yla ile Enerji ve Tabii kaynaklar bakanl›¤› taraf›ndan ODTÜ yerleﬂkesi içinde kurulmuﬂtur.1
Bu tarihten sonra gerçekleﬂtirdi¤i Proje Organizasyonu ile BOREN NaBH4 üretimi
ve yak›t pillerinde uygulanmas›na yönelik projelere destek vermiﬂtir.
Bu projelerden birisi TUB‹TAK-MAM da ve Di¤eri ise MTA genel müdürlü¤ü çat›s› alt›nda Dr.Mükerrem ﬁAH‹N koordinatörlü¤ünde Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinden kat›l›mc›larla yürütülmektedir.
√ NaBH4 üretimi için önemli bir çal›ﬂmada Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Prof. Dr. Bekir Zühtü UYSAL yönetiminde sürdürülmektedir.Üretim yöntemlerinin hemen hepsinin ayr› bir tez konusu olarak yürütüldü¤ü projede birçok araﬂt›rma görevlisi ve ö¤retim görevlisi de yer almaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n bir k›sm› da MTA ile koordineli olarak yürütülmektedir.
Konuya özel sektöründe ilgisi büyük olup NaBH4 lü yak›t pilleri üretimi ve taﬂ›nabilir cihazlarda kullan›m› için dü¤meye basan firmalar›n baﬂ›nda gelen VESTEL Savunma A.ﬁ çal›ﬂmalar› Ar-Ge merkezinde Prof.Dr.Beycan ‹brahimo¤lu yönetiminde sürdürmektedir.
NaBH4 kullan›lan yak›t pillerine duyulan bu ilgi dünyada da üretim sistemini yeniden gözden geçirmeyi ve maliyetleri daha da düﬂürmeyi amaçlayan çal›ﬂmalar›n say›s›n› art›rm›ﬂt›r.2
Özellikle savunma sanayi amaçl› geliﬂtirilen yeni üreteçler bu araﬂt›rmalara büyük
ivme kazand›rmaktad›r.3,4
√ UNIDO-ICHET (Uluslararas› Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi),‹stanbul'da
Kuruldu
Prof. Dr. T. Nejat Veziro¤lu 1994 y›l›nda Florida'da gerçekleﬂtirilen 10.Dünya Hidrojen Enerjisi Konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda;
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-Miami Üniversitesinin Temiz Enerji Araﬂt›rma Enstitüsü'ndeki önemli faaliyetlerimizden biri,birbirinden ayr›lmaz durumda ki enerji ve çevre problemlerini çözmeye yönelik olarak mevcut yak›t sisteminin yerin alacak Hidrojen -Enerji araﬂt›rmalar›d›r.Söz
konusu problemler; 1. Fosil yak›t rezervlerinin tükenmesi, 2. Çevre kirlenmesi sera etkisi,ozon tabakas›n›n delinmesi asit ya¤murlar› ve denizlerde petrol kirlili¤i ana baﬂl›¤›
alt›nda toplanabilir. Hidrojen enerji sistemine dünya denelinde verilen destek artmaktad›r.UN‹DO bunu gelecek vaat eden bir enerji sitemi oldu¤unu kabul etmiﬂtir.Bunlardan
dolay› Hidrojen Enerji Sisteminin tesisi edilmesi amac›yla araﬂt›rma,geliﬂtirme ve ticarileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n koordine edecek bir UN‹DO merkezi kurulmas›na karar vermiﬂ bulunmaktad›r.
Tavsiye ve tekliflerimizin sonucunda UN‹DO 'nun bu merkezi ‹stanbul 'da kurmay›
karalaﬂt›rd›¤›n› ve Türk Hükümetinin de bunu kabul etti¤ini size bildirmekten çok mutluyum. Bu,Türk Üniversite ve araﬂt›rma kurumlar›ndaki enerji ve çevreyle ilgili araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetlerini art›racak ve Türkiye,gezegenimizin bir enerji sistemi haline getirilmesi yolunda lay›k oldu¤u rehberlik vazifesini görecektir.5
Sözleri ile duyurdu¤u bu geliﬂme Türkiye 'nin içinde bulundu¤u malüm koﬂullar nedeniyle ancak 2003 y›l›n›n Ekim ay›nda resmileﬂtirilerek faaliyetlere baﬂlanm›ﬂt›r.Merkez için kurulacak kampüsün yeri üzerinde ise tart›ﬂmalar hala sürmektedir. Merkez ﬂu
anda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’ne ait bir binada faaliyetlerini sürdürmektedirler.6

Resim 11.1. ICHET’in kuruluﬂu için gerçekleﬂtirilen imza töreni (21 Ekim 2003)

Hidrojen araﬂt›rmalar›n› koordine etmek için kurulan merkez ilk büyük faaliyetini
IHEC' 2005 Uluslararas› Hidrojen Enerji kongresi ni 13 Temmuz 2005 tarihinde ‹stanbul'da yaparak gerçekleﬂtirdi.Bu Kongre dünyan›n çeﬂitli bölgelerinden 1200 yak›n delegenin kat›l›m› ile gerçekleﬂmiﬂtir.7
√ Özel sektöründe gelece¤in enerji için yat›r›mlar› büyük ivme kazanm›ﬂt›r.ﬁimdi133
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ye kadar yaln›zca internet sitelerinden resimleri görülen ürünler ülkemize getirilmeye benzerleri yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.Bu konuda öncülü¤ü ise Elimsan ﬁirketler Grubu yapm›ﬂt›r.
Detayl› bilgi www.hidrener.com adresinden al›nabilir.
Bu konuda araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri baﬂ döndürücü bir h›zla sürmektedir.Her yeni gün yeni bir ürün geliﬂtirilmekte ve en ekonomik koﬂullarda enerji
sistemlerinin de¤iﬂtirilmesine çal›ﬂ›lmak- Resim 11.2. Dr. Veziro¤lu IHEC’ 2005 ‘in aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda
tad›r.8
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ÖZET
Nüfus art›ﬂ› ve sanayileﬂme devam etti¤i müddetçe enerjiye olan talep sürekli artacakt›r. Bu talebin tümünün mevcut fosil yak›t sisteminden karﬂ›lamak mümkün de¤ildir.Alternatif enerji kaynaklar› temin etmek gerekecektir.Ayr›ca fosil yak›tlar bu h›zla
kullan›lmaya devam edilirse meydana gelen kirlili¤in gezegenimize verdi¤i geri dönüﬂü olmayan zararlar nedeniyle insan ›rk›n›n gelece¤i de büyük tehdit alt›ndad›r.Bu kirlenmenin en önemli nedeni ise taﬂ›tlarda kullan›lan petrol kaynakl› yak›tlard›r.Önerilen
yeni enerjinin ulaﬂ›mda kullanabilirli¤i çok önemlidir.Bu nedenle gelece¤in sekonder
yak›t› olarak öngörülen Hidrojenin her alanda kullan›m›na yönelik çal›ﬂmalar h›zla
sürdürülmekte ve teknolojiler yenilenmektedir.Bütün geliﬂmiﬂ ülkeler bu h›zl› de¤iﬂime
ayak uydurmak için yo¤un bir araﬂt›rma faaliyeti içindedirler.

Resim 11.3. Hidrojen enerji sisteminin özeti

Hidrojenin nereden elde edilece¤i nas›l depolanaca¤› ve taﬂ›naca¤› da önemlidir.Ülkeler bu sistemleri kendi zenginliklerine göre geliﬂtirmektedirler.Güneﬂli günlerin çok
oldu¤u bölgelerde güneﬂ,co¤rafyan›n uygun oldu¤u bölgelerde rüzgar ve su enerjisinden
faydalan›lmas› planlanmaktad›r.Mevcut fosil yak›tlar kullan›larak hidrojen elde etmek
geçiﬂ dönemi için uygun görülse bile gelecek için yine büyük riskleri de beraberinde getirecektir.Su potansiyeli büyük olan ülkelerde Hidroelektrik santrallerinden elde edilen
elektri¤i tüketimin az oldu¤u gece saatlerinde Hidrojen elde etmek kullanmak en uygun görülmektedir.Ayr›ca taﬂ›ma ve depolama için çeﬂitli alternatifler üzerinde durulmaktad›r.
Ülkemiz mevcut kaynaklar›n› henüz tam olarak kullanamamaktad›r.Hidrojenin
üretimi için ön plana ç›kan Güneﬂ Enerjisi,Jeotermal Enerji, Rüzgar enerjisi gibi birincil kaynaklar aç›s›ndan zengin olan ülkemiz bu kaynaklar›n henüz yaklaﬂ›k % 20 sini
fizibil kullanabilmektad›r.Bu da son y›llarda at›lan ad›mlarla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.Hidro135
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elektrik Potansiyeli içinde ayn› ﬂey söylenebilir Kapasitesinin % 24 ünü kullanabilen
Türkiye DS‹ nin son giriﬂimleri ile bu oran› 10 y›l içinde iki kat›ndan fazla bir de¤ere
çekebilecektir.
Hidrojenin depolanma teknolojisinin pahal› ve verimli olmad›¤› bir dönemde ortaya at›lan hidrojeni NaBH4 (Sodyum bor hidrür) de depolanma ilginin Bor kaynaklar› bak›m›ndan en zengin ülkesi olan Türkiye'ye dönmesine neden olmuﬂtur.Hidrojen depolama teknolojisinde kilit rol üstlenen bu bileﬂi¤in uygun ve ekonomik koﬂullarda üretilmesi devletin temel politikalar›ndan olmal›d›r. Zira ﬂu anda talebin çok az gibi gözüktü¤ü
bu madde için dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde kurulu olan üretim tesislerinde kapasite art›ﬂ›na ,alternatif üretim yöntemi aray›ﬂlar›na gidilmektedir.Bunu konu hakk›nda son üç
y›lda al›nan 200 ün üzerindeki patentten kolayl›kla anlayabiliriz.
Hidrojenin üretimi için Karadeniz'in içerdi¤i Hidrojensülfür yo¤unlu¤u da göz ard›
edilmemelidir.Ülkemizde bu konudaki araﬂt›rmalar henüz küçük çapl›d›r.Bulgaristan' da
bile konunun devlet denetiminde araﬂt›r›ld›¤› unutulmamal›d›r.
Bütün bu tablo içerisinde ICHET (Uluslararas› Hidrojen Teknolojileri Merkezi)'nin
‹stanbul'da kuruluyor olmas› Ülkemiz için en büyük kazan›mlardand›r.Bu tarihi f›rsat iyi
de¤erlendirilmeli gelece¤in Türkiyesi'nin daha güçlü olmas›n›n temelinde sahip olaca¤›
teknolojilerin ve Enerji kaynaklar›n›n d›ﬂa ba¤›ml› olmamas›n›n önemli rol alaca¤›
unutulmamal›d›r.
Buradan hareketle Ülkemizde faaliyet gösteren, TUB‹TAK, BOREN, TAEK, ET‹
HOLD‹NG, MTA gibi araﬂt›rma kuruluﬂlar›n›n, özel ve devlet üniversitelerin,özel sektörün bu yeni enerji kayna¤› ile ilgili faaliyetlere h›z ve sonucunda patent al›n›p üretime geçilecek Projelere öncelik vermeleri gerekmektedir. Burada kiﬂisel çekiﬂmeler
terk edilip ülkenin ortak menfaati gözetilmelidir. Zira Türkiye bu sebepten yar›m as›r
kaybetmiﬂtir.
SON SÖZ
“Hakiki zafer muharebe meydanlar›nda muvaffak olmak de¤il,as›l zafer muvaffakiyetlerin membalar›n› kuvvetlendirmek,milleti yükseltmektir.Memleketimiz baﬂtan
nihayete kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç kalm›ﬂ insanlar gibiyiz.
Hepimiz bu hazineleri meydana ç›karmak ve servet ve refah›m›z›n kaynaklar›n› bulmak
vazifesiyle mükellefiz.”
“Bizi iktisadi hayat›m›z› geliﬂtirme,böylece refaha ulaﬂt›rma amac›ndan al›koyan
iki kuvvet vard›r;Biri d›ﬂ düﬂmanlard›r.Bunlar bizi, bir sömürge haline koymak için ilerlememizi istemeyenlerdir.Fakat bizim için bunlardan daha zararl› daha öldürücü bir
s›n›f daha vard›r;O da içimizden ç›kmas› muhtemel olan hainlerdir.”
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