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1. Genel Çerçeve 
Hidrojen, kömür, doğal gaz ve petrol gibi temel bir enerji kaynağı olmayıp bir enerji 
taşıyıcısıdır. Öncelikle, mevcut konvansiyonel temel enerji kaynaklarından ve taşıyıcılardan 
üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, endüstriyel proseslerden laboratuvar düzeyine kadar 
çeşitli ölçeklerde pek çok teknoloji kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
hidrojen üretimi için kullanımı da uzun vadede önem kazanacaktır1. Hidrojenin üretildikten 
sonra güvenli bir şekilde depolanması ve dağıtımı ise bu temiz ve verimliliği yüksek enerji 
taşıyıcısının yaygın şekilde kullanılmasına katkıda bulunacaktır. 
 
Hidrojen üretim teknolojileri, hidrojen depolama, dağıtım sistem elemanları ve hidrojenin 
yakıt olarak kullanımı alanlarında yapılacak Ar-Ge çalışmaları, ülkemizin bu teknolojileri 
geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 
1. Avrupa Komisyonu, Hydrogen Energy and Fuel Cells: a vision of our future,  
     http://www.fch‐ju.eu/sites/default/files/documents/hlg_vision_report_en.pdf, (2003). 

 
2. Amaç ve Hedefler 

Yüksek saflıkta hidrojen üretebilen, yenilenebilir enerji sistemleri ile bütünleştirilebilen 
güvenli, düşük maliyetli yöntemler ile yüksek yoğunluklu, geri dönüştürülebilir ve dayanıklı 
depolama malzemelerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin/malzemelerin problemleri için 
çözüm önerilerinin araştırılması; böylece ülkemizin hidrojenin üretimi, dağıtımı, depolaması 
ve yakıt olarak kullanılması araştırmalarında rekabet gücünün artırılarak enerjide dışa 
bağımlılığının azaltılması bu çağrı konusunun temel amacını oluşturmaktadır. 
 
Bu amaç doğrultusunda,  çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri 
yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil 
edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye 
yönelik olması hedeflenmektedir. 
 
Bu çağrı konusu kapsamında ele alınacak alt konular aşağıda örnekleri ile birlikte verilmiştir. 
Proje çağrısı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni 
teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir. Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler, 
bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla 
alt konuyu da kapsayabilir. 
 
-Hidrojen üretimi için: 

• elektroliz  
• reformlama (biyokütle, sıvı veya gaz yakıtlardan) 
• gazlaştırma  
• kimyasal (fotokimyasal, fotoelektrokimyasal, termokimyasal ve biyokimyasal) ve 
• diğer yenilikçi  

 



yöntemler ile ulusal kaynakların kullanıldığı, düşük maliyetli, yüksek verimli hidrojen üretimi 
için yeni yöntem, yeni malzeme ve/veya yeni sistemlerin geliştirilmesine yönelik projeler, 

 
-Hidrojen depolanması ve dağıtımı için: 

• hidrojenin sıkıştırılması ve yüksek basınçta depolanması için düşük maliyetli, uzun 
ömürlü malzeme ve kompresör sistemlerinin geliştirilmesi 

• ulaşım ve sabit sistemler için yüksek kapasiteli, uzun ömürlü hidrojen depolama 
teknolojilerinin geliştirilmesi (yüksek basınca dayanıklı hafif kompozit tank 
malzemeleri, yüksek kapasiteli metal hidrürler, kimyasal hidrürler, adsorplayıcı nano 
yapılı malzemeler, kimyasal taşıyıcılar) 

• insansız hava araçları için enerji yoğunluğu yüksek hidrojen depolama malzeme ve 
sistemlerinin geliştirilmesi 

• hidrojenin doğal gaz hatları ile taşınması ve geri kazanımına yönelik teknolojilerin 
geliştirilmesi 

amaçlı projeler, 

 
-Hidrojen ve hidrojen karışımlı yakıtların kullanımı için: 

 içten yanmalı motor, 
 gaz türbinleri, 
 kazanlar, 
 diğer yanma sistemleri  

geliştirilmesine, mevcut sistemlerin uyarlanmasına ve yanma-salım davranışlarını 
iyileştirmeye yönelik projeler, 
 

-Hidrojenin karbon dioksit çevrimi ve sentetik yakıt üretiminde kullanımına yönelik projeler  
 

bu çağrı kapsamında önerilebilir. 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 

 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  

 Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde 
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara 
öncelik (*) verilecektir.  

 Orta ve büyük ölçekli projeler en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir. 

 Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 
dışındadır. 

 Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş 
üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik 
edilmektedir(*). 

 
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 



 
5. Çağrı Takvimi 

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 03.04.2015  10.04.2015  

İkinci Aşama 26.06.2015  03.07.2015  

 
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
 

6. Ek Belgelere Referanslar 
 

 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
 

7. İrtibat Bilgileri 
	

Dr. Gülsün Karamullaoğlu 

Tel 0312 4685300-4580 
e-posta gulsun.karamullaoglu@tubitak.gov.tr 

	
	
	
 


