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LİTYUM Araştırması 

1817 yılında Johan August Arfwedson tarafından keşfedilen 

Lityum, periyodik tabloda atom numarası 3, sembolü “Li” olan 

kimyasal bir elementtir. Fiziksel olarak yumuşak ve gümüşümsü 

beyaz ve hatta bıçakla kesilebilen bir metaldir. Düşük yoğunluğu 

sayesinde hidrokarbonlar üzerinde batmadan durabilir. Havada 

bulunan oksijenle reaksiyona girebilen lityum, lityum 

oksiti(Li2O) oluşturur. Fakat genelde bu reaksiyonu engellemek 

için yağ içinde bulunur. Hava ve su tarafından oksitlenip 

kararabilir. Lityum, cilt ile temasını engellemek için özel koruma 

gerektirir. Toz olarak ya da bileşimlerinin solunması, burun 

yollarında ve boğazda tahrişe neden olur. 
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1-TARİHÇESİ 
 

 

Lityum ismi Yunancada taş anlamına gelen 

"lithos" isminden gelmektedir. Bu ismin 

verilmesinin nedeni lityumun bir mineral 

kaynağında keşfedilmesi, ancak diğer önemli IA 

grubu elementleri olan sodyum ve potasyumun 

bitkisel kaynaklarda keşfedilmesidir. 

Lityum ilk olarak 1817 yılında Johan August 

Arfwedson tarafından keşfedilmiştir. 

 İlk saf olarak izolasyonu ise William Thomas 

Brande ve Humphrey Davy tarafından lityum 

oksitten elektroliz yolu ile gerçekleştirilmiştir. 

Spodumen cevheri, LiAl(SiO3)2, Lityum içeriği 

nedeniyle ticari olarak çok önemlidir. Öncelikle 

1100 °C’ de a formu ısıtılarak daha yumuşak b 

formuna dönüştürülür. B formu sıcak sülfürik 

asit ile reaksiyona sokularak Li2SO4L2So4H5rt5 

elde edilir. Elde edilen bu çökelek çözeltiden 

ayrılarak Na3CO3 ile yıkanır. Böylece suda 

çözünmeyen LiCO3 elde edilir. Manik depresif 

tedavisinde ve pillerde kullanılır. 

2-ÖZELLİKLERİ 

 

 

Lityum sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal 

elementtir. Periyodik tabloda 1. grupta alkali 

metal olarak bulunur ve yoğunluğu en düşük olan 

metaldir. Yumuşak ve gümüşümsü beyaz  metaldir. 

Son derece reaktif ve yanıcıdır. Yüksek reaktiviteye 

sahip olduğu için doğada serbest halde pek 

görülmez ve her zaman bileşik formunda bulunur. 

Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren lityum, 

lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme 

reaksiyonunu engellemek için yağ içinde saklanır. 

Hava ve su tarafından hızlı bir 

şekilde oksitlenip kararır ve lekelenir.  

Lityum metali doldurulabilir pillerde (örnek olarak 

cep telefonu ve kamera pili) ve ağırla yüksek direniş 

göstermesi sebebiyle alaşım olarak hava taşıtlarında 

kullanılır. 

Lityum üretiminin yaklaşık % 64’ü salamura 

olarak tabir edilen deniz ve göl sularından 

yapılmaktadır. 

Li+ iyonunun nörolojik etkilerinden dolayı, 

lityumlu bileşikler farmakolojik olarak 

sakinleştiricilerde kullanılır. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra, lityum üretimi, teknolojik 

ilerlemeler ve nükleer füzyon silahları üretme 

ihtiyacı nedeniyle arttı. 
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https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_August_Arfwedson&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_August_Arfwedson&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_element
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_element
https://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali_metal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali_metal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yo%C4%9Funluk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitlenme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitlenme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitlenme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rolojik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Farmakolojik
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rolojik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Farmakolojik
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Son yıllarda elektrikli otomobillerin gündemde 

olması, bu araçlar için batarya talebini de artacağı 

görünmektedir. Batarya talebinin artması, 

bataryanın ana hammaddelerinden olan lityum 

talebini de artıracaktır. Görünen talep artışının 

karşılanması amacıyla, gelişmiş ülkeler, hammadde 

kaynakların araştırılması ve mevcut kaynakların 

değerlendirilmesi konusunda çalışmalar 

yürütmektedir. 

3- LİTYUM KULLANIM 

ALANLARI 

     Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, dijital 

kamera ve daha birçok teknolojik cihaz 

 

Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, dijital 

kamera ve daha birçok teknolojik cihaz 

lityumdan faydalanmaktadır. Lityum metal, zırh 

kaplaması için kullanılan uçak, bisiklet ve trenlerde 

alüminyum veya magnezyum ile alaşımlar 

oluşturabilir. Lityum karbonat cam ve seramik 

yapımında da kullanılır.  

Aynı zamanda alüminyum üretiminde de yer 

almaktadır. Lityum stearat kozmetikte, plastikte ve 

gres, uçak ve deniz uygulamalarında olduğu gibi 

diğer alanlarda da kullanılır. Lityum, günümüzde 

enerji kaynağı olarak değerlendirilmemektedir. 

Elektrikli otomobillerin gündeme girmiş olması, bu 

araçların yakıtı olan elektriğin depolandığı pillerin 

hammaddesi olan lityumu, artık enerji kaynağı 

haline getirecektir. Gelecekte, petrolle çalışan 

otomobillerin yerini alacağı düşünülen elektrikli 

otomobiller için en önemli sorun yeterli enerjinin 

depolanmasıdır. Enerji depolanmasında kullanılan 

batarya, yalnızca otomobiller için değil, cep 

telefonu, taşınabilir bilgisayar gibi enerji 

gereksinimi duyan, taşınabilir tüm cihazlar için en 

önemli bileşendir. Elektrik depolama kapasitesi 

çok yüksektir. 

ABD’de de Tesla Motors firması tarafından 

yılda 500.000 araç için lityum pili üretebilecek 

bir tesisin yapımı sürmektedir. Bu tesisin 

önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi 

plânlanmaktadır. Bu tesisin faaliyete geçmesi ile 

birlikte, kamuoyuna, elektrikli araçların daha 

fazla lanse edilecektir. 

 

Lityum, çok eski dönemlerden beri psikiyatri 

alanında sakinleştirici ilâç yapımında 

kullanılmıştır. 1994 yılında, ilâç sektöründe 

kullanılan Li, toplam tüketimin % 13’ünü 

oluştururken, günümüzde % 1 seviyelerindedir. 

Batarya sektörünün genişlemesiyle 1994 yılında 

%7 seviyelerinde olan pil üretimindeki kullanımı 

günümüzde %31 seviyelerine ulaşmıştır. 

Lityum konusunda 1990 yılında bir araştırmada, 

ABD’nin Texas eyaletinin 28 idari bölümünde 
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içme sularındaki lityum miktarı üzerine 

yapılmıştır. Bu araştırma, içme suyundaki 

lityum miktarıyla intihar, cinayet ve tecavüz 

vakalarının negatif korelasyon gösterdiğini 

destekler veriler sunmuştur. Çalışmaya dâhil 

edilen zaman aralığında, içme suyundaki lityum 

miktarı en yüksek bölgelerde, en düşük olan 

bölgelere kıyasla % 40 daha az intihar vakası 

görülmüştür. 

2009 yılında Japonya'da, 1 milyon insanın yaşadığı 

18 şehri ve 5 senelik bir zaman dilimini kapsayan 

bir araştırma bu sonuçları desteklemiş. Bunu takiple 

Avustralya ve Yunanistan'da da bu iddiaları 

destekler sonuçların elde edildiği araştırmalar 

yapılmıştır. 

 Bu araştırmanın sahibi araştırmacılar, çok 

düşük miktarlarda lityuma maruz kalmanın 

sinir sistemini koruyucu, hatta sinir hücresi 

gelişimini destekleyici etkilerinin olabileceği 

fikrini öne sürmüşlerdir. 

GTM Research'ten analist Ravi Manghani şu an için 

lityum iyon bataryalarında bir dönüm noktasında 

olduğumuzu düşünüyor. Manghani'ye göre her 

geçen yıl lityum iyon bataryaların kullanım 

miktarı elektrikli otomobillere doğru kaymaya 

devam edecek. Elektrikli otomobil satışlarının 

artması ve akıllı telefonlara yönelik talebin 

azalması da lityum iyon batarya kullanımında 

elektrikli otomobil sektörü ile tüketici elektroniği 

sektörü arasındaki farkın giderek artacağını 

gösteriyor.  

 

Bloomberg'e göre elektrikli otomobil üretiminin ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

artması otomobillerde petrol hakimiyetini sona 

erdirebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-DÜNYA LİTYUM REZERVİ 

 

Lityum, rezerv bakımından dünyada en çok 

Güney Amerika ülkesi Şili'de yer alıyor. Ülke, 8 

milyon 600 bin ton ile dünya lityum rezervinin  

%57,5'ine sahip. Onu, 2 milyon 800 bin ton rezerv 

ile Avustralya, 1 milyon 700 bin tonla Arjantin 

ve 1 milyon ton lityum rezervi ile Çin izliyor. 

Şili, lityumdan zengin tuzlu yassığı oluşturan 

jeolojik koşullardan faydalanmaktadır. Atacama 

tuzu, Şili’nin lityum üretiminin en önemli 

kaynağıdır.  

Avustralya, dünyanın bilinen en büyük tekli lityum 

rezervi Greenbushes‘a sahiptir. Lityum tuzlu 

yüzeylerin altındaki tuzlu suda bulunan Şili ve 

Arjantin’in aksine, Avustralya geleneksel sert kaya 

madenlerinden lityum çıkarmakta ve bunun bir 

kısmını Çin’e ve diğer  Asya  ülkelerine ihraç 

etmektedir. 

EN ÇOK ÜRETİM AVUSTRALYA’DA 

Geçen yıl dünyada toplam 42 bin 800 ton lityum 

üretimi yapıldı. En çok lityum üretimi %44 ile 

Avustralya'da gerçekleşti. Avustralya'yı, 18 bin ton 

üretim ile Şili izledi. Çin'de 7.500 bin ton lityum 

üretimi yapılırken, Arjantin'de 6 bin 400 ton, 

Zimbabve'de ise bin 600 ton lityum üretildi. 

https://www.dunyaatlasi.com/etiket/asya/
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 5-TÜRKİYE’DE LİTYUM 

REZERVİ 

Türkiye’de Lityum Rezervi Ülkemizde 

ekonomik değere sahip lityum kaynağı 

bulunmamaktadır. Ancak, Yozgat Sorgun 

bölgesinde pegmatitler içinde lepidolitin varlığı 

bilinmesine rağmen yapılan çalışmalardan 

önemli sonuçlar elde edilememiştir. Ülkemizdeki 

bazı göllerde yapılan çalışmalarda lityum içeriğinin 

40 ppm'i aşmadığı görülmüş olup, Tuz Gölü'nde 

325 ppm lityum tespit edilmiştir. Ancak Tuz 

Gölü'nün magnezyum içeriği 38.000 PPM'dir. Yine 

yapılan çeşitli araştırmalar bor sahalarında killer 

içerisinde 2000 PPM'e yaklaşan lityum içeriğini 

göstermiştir. Bor madeni çıkarılan Kestelek, 

Emet, Kırka ve Bigadiç sahalarında yapılan 

çalışmalar sonucunda, Bigadiç ve Kırka 

bölgesindeki lityum içeriğinin Kestelek ve Emet 

bölgesine göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sahalarda, bor içeriği ile lityum 

içeriği arasında ters bir ilişki olduğu görülmüş ve 

tane boyutu azaldıkça lityum içeriğinin arttığı 

tespit edilmiştir. Bu killere uygulanan XRD 

analizleri ise hektorit kilinin varlığı hakkında net 

bir bilgi vermemiştir. 

FİYAT  

 

Elektrikli arabaların üretilmesiyle lityuma artan 

talep fiyatları da artırmıştır. Son yıllarda Lityum 

fiyatı 18 dolar ile zirveye çıkmıştır. 

6- LİTYUM PİYASASI 

 

Günümüzde lityum ve türevlerinin ana kullanım 

alanları; seramik - cam, elektronik - elektrik, 

endüstriyel gres yağları, metalürji (sürekli 

döküm), silikon, nano-kaynak, hava filtreleri, 

optik ve roketatarlar olmaktadır.  

Çin'deki kimya tesisleri, dünya lityum 

konsantresinin büyük bir kısmını tüketmektedirler. 

 Lityum pazarının 2020 yılında % 81 oranında 

artarak, 347 bin ton lityum karbonat eşdeğeri 

(LCE) oranında büyüyeceği ve önümüzdeki on 

yılda Li-ion pil tabanlı elektrikli taşıtların 

birincil talep olacağı öngörülmektedir.  

SONUÇ 

Önümüzdeki yıllarda lityumun kullanım alanları 

elektrikli arabalardan dolayı daha da artacaktır. 

Lityuma olan talep gittikçe artacaktır ve bununla 

birlikte fiyatları da sürekli artacaktır. Bizde çok geç 

kalmadan göl sularında ve denizlerinde lityum 

araması ve lityum kazılmasına yönelik araştırmaları 

artırmalıdır. 



 

Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından 

hazırlanmıştır. Ne surette olursa olsun izin alınmadan 

kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz. İzin alarak ve 

kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı 

metinler araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal 

hakları Bullekon elinde tutar. Güvenirlilik okuyucunun 

sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak 

yapılmaktadır. 

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme 

amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 

danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul 

etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer 

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu 

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve 

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber 

verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com 

tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. 

Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek 

hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir 


