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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-LİTYUM VE ÖZELLİKLERİ 
 

 

Gelişen küresel ekonomide ülkelerin endüstri 

sektöründeki rekabetçi yapıları doğanında 

katkılılarıyla bambaşka bir role bürünmüştür. 

Lityum madeninin buradaki rolü ise çok fazladır. 

Kullandığımız telefonlardan tutun, su koyduğumuz 

cam şişelere kadar geniş bir yelpazesi vardır. Peki 

nasıl bir maddedir bu? Lityum en düşük 

yoğunluğa sahip metal olup, periyodik tabloda 

hidrojen ve helyumdan sonra gelmektedir. Atom 

numarası 3 olup, atom ağırlığı 6.941'dir. Lityum 

ismi Yunancada taş anlamına gelen "lithos" 

anlamına gelmektedir. Son derece yanıcı bir 

madde olup görüntüsü beyaz-gümüş bir 

metaldir.  Ancak metal olarak kullanımı çok 

yoktur.  Lityumun ana kullanımı bileşik olarak 

olmaktadır, doğada saf olarak bulunmaz. Üretimi 

ağırlıklı olarak pegmatitler, sedimanter kayaçlar 

ve tuzlu su rezervuarlarından (tuzlu su havuzları 

veya tuzlu su yatakları) gerçekleşir. Doğada 

150’den fazla lityum minareli var ancak bunun çoğu 

ticari değer taşımıyor. Yaklaşık olarak 20 endüstride 

kullanılır.  

 Özellikle 2. Dünya savaşından sonra lityum 

üretimine dair araştırmalar sıklaşmıştır. Bu 

tarihten sonra lityumun kullanım ve üretimi her 

geçen gün artmıştır. Lityumun bilinen en eski ve 

maliyeti en az olanı dolayısıyla en az zahmetli 

üretim yöntemi salamuralardan elde edilmiş 

olanlarıdır. Salamuralardan lityum üretimi için 

gerekli olan lityum içeriği de mineraller ve killere 

göre çok daha azdır. Fakat salamuralardan lityum 

üretimi için en önemli husus Mg/Li oranıdır. Bu 

oranın en çok 6/1 olması gerekmektedir. Bu oran  

 

işlem maliyetiyle doğru orantılıdır, oran arttıkça 

maliyette artmaktadır. Daha sonra 2000 yılında 

Çinin Kuzeyinde Qaidam Havzası olarak bilinen 

yerde oldukça büyük salamuraların 

değerlendirilmeye başlamasıyla önemli teknik 

gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin ardından, Tibet 

Platosunda da önemli keşifler yapıldı. Lityum 

kullanımında en önemli sektör, pil sanayisi 

olmasına rağmen termonükleer füzyon 

reaksiyonlarında lityumun kullanılabileceği söz 

konusudur. Bu bağlamda bu tür kullanımın 

yaygınlaşması sonucu lityuma olan talebin artması 

ve şu andaki arzın da yeterli olmayacağı ön 

görülmüştür. 

 

 2-LİTYUM BİLEŞİKLERİ 

LİTYUM 

METAL  
• Hafif ağırlıktaki 

bu lityum metali, 

roket ve askeri 

alanda 

kullanılmaktadır. 

Krom, bakır ve 

diğer demir dışı 

metallerle 

birleşerek özel 

kullanımlı 

alaşımlar üretilir. 

En önemli 

kullanımı 

potansiyel 

olarak nükleer 

enerji alanı 

olmaktadır. 

 

LİTYUM 

MİNERAL  
• Daha çok cam 

ve seramik 

endüstrisinde 
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kullanılır. 

Lepidolit camın 

ergimesini 

düşürerek 

viskozitesini 

artırır ve 

çalışabilirliğini 

iyileştirir, 

kırılganlığını 

düşürür. 

LİTYUM 

BİLEŞİKLER

İ  

• En önemli 

bileşenleri 

karbonat ve 

hidroksittir. 

Lityum 

karbonat, cam 

ve seramik zırh 

işleminde 

kullanılmaktadı

r. Yüksek 

parlaklık, 

dayanıklılık 

sağlayarak, 

kimyasal 

mukavemeti 

artırmaktadır. 

Lityum klorit 

klima ve 

endüstriyel 

kurutucularda, 

kuru pil 

bataryalarında 

ve kaynak, 

pirinç 

kaynaklarında 

kullanılmaktadı

r. Lityum 

hidroksit alkali 

bataryalarda 

kullanılmaktadı

r. Lityum ayrıca 

diğer tuzlarla 

birlikte tıp, 

kozmetik, boya, 

waks ve diğer 

birçok 

endüstriyel 

üründe 

kullanılmaktadır.  

 

 

3-LİTYUM YATAKLARI VE 

ÜRETİMİ 

Lityumun oluşumu tuzlu su rezervuarları, 

pegmatitler ve sedimanter kayaç tiplerinden 

meydana gelir. Bunların dağılımı %66’sı tuzlu su 

rezervuarları, %26’sı pegmatit tip yataklar, 

%8’i ise sedimanter tip yataklardır. Göründüğü 

üzere üretimin en ağırlıklı noktası tuzlu su 

rezervuarlarında meydana gelir. Kıtasal, petrol ve 

jeotermal olmak üzere üç tipte tuzlu su rezervuarları 

bulunmaktadır. Lityumun tuzlu su rezervuarları 

dünya genelinde ağırlıklı olarak Arjantin, 

Bolivya, Şili, Çin ve Tibet’te yer alır. Bu 

ülkelerden Şili, Bolivya ve Arjantin’ de yer alan çok 

zengin lityum rezervlerinin yer aldığı bölgeye 

lityum üçgeni adı verilmiştir. Şili yaklaşık 

3.000km2’lık lityum tuz havzasına sahip olarak, 

içlerinden en büyük konumundadır. Bolivya ise 

dünyanın en büyük tuzlu su rezervuarlarında 

yer alan lityum rezervlerine sahiptir; yaklaşık 

%50’si buradadır. 

 

Tuzlu su rezervuarlarına kıyasla pegmatitlerden 

lityum çıkarılması daha maliyetlidir. Ancak 

pegmatitlerdeki lityum konsantrasyonları diğer 

yatak türlerine göre yüksektir. Pegmatit 

yataklarda konvansiyonel olarak bilinen açık ocak 

ya da yer altı üretim teknikleri kullanılır.  Dünyanın 

en büyük pegmatit yatağı 560.000 ton rezerv ile 

Avustralya, Greenbushes’de yer alır. Diğer yataklar 
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Alaska, Kuzey Ontario, Quebec, İrlanda ve 

Finlandiya’da bulunmaktadır. 

 

Sedimanter tip yatakta üretilen lityum en az orana 

sahip olmasına rağmen içerisindeki smektit minerali 

son derece önemlidir. Hektorit minerali de diğer 

yaygın bir cevher mineralidir. Bu mineral lityumun 

yanı sıra magnezyumca da zengin. Bilinen büyük 

yataklar, Nevada Krallar vadisinde %0,27 

konsantrasyonlu 48 milyon ton rezervli yatak ve 

Meksika’nın Sonora bölgesindeki %0,3 

konsantrasyonlu 43,3 milyon ton rezerve sahip 

Sonora yatağıdır. 

 

Devam eden çalışmalarla beraber, lityum 

kaynakları dünya çapında büyük ölçüde artmıştır. 

Ülkelerdeki toplam lityum kaynakları 47 milyon 

ton olarak biliniyor. Bunun 18 milyonunu 

Arjantin ve Bolivya oluştururken başlıca lityum 

üreten önde gelen ülkeler: Avustralya; 2 milyon 

tondan fazla, Şili 7.5 milyon ton, Çin 7 milyon ton, 

ABD 6.9 milyon, Kanada 2 milyon ton, Kongo, 

Rusya, ve Sırbistan her biri yaklaşık 1 milyon ton, 

Brezilya ve Meksika’daki lityum kaynakları 

yaklaşık 200.000 tondur. Avusturya ve 

Zimbabwe’nin ise 100.000 tonu aşmaktadır. Ne 

yazık ki ülkemizde ekonomik değere sahip lityum 

kaynakları olmadığından üretimi de 

yapılmamaktadır.  

Lityumun arz güvenliği, teknoloji şirketleri ile Ar-

Ge şirketleri arasındaki stratejik ittifaklarla ortak bir 

öncelik haline gelmiştir.  Özellikle pil tedarikçileri 

ile araç üreticileri güvenilir ve farklılaştırılmış 

lityum tedariği için köprüler kurmaya halen 

devam etmektedirler. Dünya lityum ticareti alıcı 

ve satıcı arasındaki anlaşmalarla özel 

kontratlarla satış yapılarak 

gerçekleştirilmektedir. Lityum pazarı dört ana 

tedarikçi tarafından kontrol edilmektedir. 

 

Sichuan Tianqi Lithium Industries; Çinli lityum 

üretici firma pazarın %40’ını kontrol etmektedir, 

1995 de kurulan firma devlet tarafından 

desteklenmektedir.  

Sociedad Quimca Y Minera De Chile (SQM); 

Şilili firma pazarın %26’sını kontrol etmektedir. 

1968 yılında kamu kurumu olarak kurulan firma 

özelleştirilerek farklı firmaların hisse paylarına 

sahip hale gelmiştir. Şili’deki Atacama 

salamuraları firmaya aittir.   

Albemarle; Amerikalı firma 1887 de kağıt üreticisi 

olarak kurulmuş olup bugün lityum pazarında %20 

paya sahiptir. Lityum yanında kimya sektöründe 

birçok ürün üretmektedir.  

FMC Corporation; 1883 de kimyasal ürün 

üretmek üzere kurulan Amerikalı firma Dünya 

lityum pazarında %12 paya sahiptir. 

4- LİTYUM PİYASASI 

          Lityum ve türevlerinin; seramik-cam, 

elektronik ve elektrik, endüstriyel yağlar, döküm, 

silikon, nano kaynak, hava filtreleri, optik ve 
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roketatarlar gibi alanlarda kullanımı söz 

konusudur. Çin’deki büyük kimya tesisleri, 

lityum konsantresinin büyük bir kısmını 

tüketmektedir.  

 Lityum pazarının her geçen yıl daha da 

büyüyeceği ve önümüzdeki on yılda Li-ion pil 

tabanlı elektrikli araçların birincil talep olacağı 

öngörüsü, bu pazarın değerini arttırmaktadır. Tesla 

Motors Inc., 2015 yılında 50.000’e yakın otomobil 

üretmiş olmakla beraber, hali hazırda 400.000 adet 

ön sipariş alınan Model 3 üretimini artırmayı 

planlamaktadır. Tesla’nın 2017’de faaliyete geçen 

Gigafactory tesisi şirkete lityum piller için 

harcanan paradan büyük tasarruf etmesini sağladı. 

Önceden lityum üretimini Japon teknoloji şirketi 

Panasonic ile beraber ortaklaşa sağlamaktaydı.  

 

Lityumlu yağların yüksek tutuculuğa sahip, suya 

ve ısıya dayanaklı olmaları kaliteli olmalarının 

göstergesidir. Bundan dolayı, mevcut lityum 

talebinin yaklaşık 3.5 milyar dolarlık pazar payı 

gres yağlarından oluşmaktadır.  

Lityum içeren granit pegmatitlerde, lepidolit, 

turmalin ve beril gibi minerallerle oluşan 

spodümen, cam sanayisinde ana madde olarak 

kullanılır. Sağladığı faydayla viskoziteyi 

düşürerek camın işlenmesini kolaylaştırır. 

Bundan dolayı ergime verimini artırarak fırın 

kapasitelerinde artış sağlaması enerji tasarrufunu 

getirir. Sağlık sektöründe ise az miktarda ilaç 

üretiminde kullanılır. 

Sektörel bazda dünya lityum talebi, pil dışı kullanım 

payı %60, piller olarak adlandırılan bir diğer adı 

geleneksel pazar olarak bilinen payı %25, elektrikli 

araçlarda %14, diğer %1 olarak şekillenmiştir. 

 

Dünyada 100 bin tonluk lityum karbonat 

ticaretinin 500 milyon $’lık bir pazar gücü 

vardır. Bu pazar payı önümüzdeki yıllarda da 

artacağı tahmin edilmektedir.  

DÜNYADA 2015 YILINDA LİTYUM KARBONAT 

İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

DÜNYADA 2015 YILINDA LİTYUM KARBONAT 

İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

 



6 | S a y f a  
 

 

Lityum pillerinin kullanımı artma sebebi, enerji 

depolanmasının kolay ve maliyet oranın düşük 

olması yanında diğer pillere göre daha hafif 

olmasıdır, bu sebeple sektörde daha fazla 

kullanılır. Lityum iyon bataryanın güç çıkış 

üstünlüğü alkali pillere göre iki kat fazladır. Bu da 

talebi artıran en önemli neden oluyor. 

Yaygınlaşan elektrikli araçlar; elektrikli portatif 

aletlerin, arabaların ve bisikletlerin kullanıma 

başlanmasıyla beraber ortaya çıkacak talep artışı 

lityum piller için 2025 yılında alışık olmadığımız 

bir talep patlaması yaşanacağını göstermektedir.  

Lityum talep artışı beklentisi: 

 

5- ÜLKEMİZDE LİTYUM 

TİCARETİ 

Türkiye de hazırlanan son verilere göre 2016 

yılında 93 milyon doların üstünde lityum içerikli 

ürün ithal edilmiş olup bunun %70 oranında 

yer tutan 65 milyon dolarlık bölümünü lityum 

iyonlu akümülatörler oluşturmaktadır. Lityum 

karbonatlar şeklinde ithal edilen %12,8’lik kısmın 

değeri ise 12 milyon dolar tutarındadır. Diğer pil 

çeşitlerinde ise 13 milyon dolarlık ithalat 

gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içinde lityum iyon pil 

alanında ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri bölgesinde 

yılda yaklaşık 2 milyon üretim hedeflediği ve 200 

kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. 2021 

yılında da seri üretime geçmesi hedefleniyor. 

 

SONUÇ OLARAK 

Yeni bir madde keşfedilmez veya avcılık 

toplayıcılık dönemlerine geri dönmezsek, lityum 

iyon pillerin hayatımızdaki yeri asla tartışılmaz 

konumda olduğu görülebilir. Yapılan bu 

araştırmalar her geçen yıl lityum pillere olan ihtiyacı 

gözler önüne seriyor ki Türkiye’nin de yakın 

zamanda bir girişimde bulunması boşuna değildir.  

Gelişmiş ekonomilerde görüldüğü gibi bilimsel 

yatırımlar yıldan yıla artış gösteriyor. Bir anlamda 

doğanın verdikleriyle yetinmiyorlar. Aslında bu tür 

girişimlerin sebebi ülkelerin birbirine olan enerji 

bağımlılığının da kanıtıdır. Bir ülkenin bir başka 

ülkeye kendisini bağımlı hissetmesi o ülkedeki 

üretimin de aksayacağı anlamına gelmektedir. Yani 

diğer ülkenin kurallarına göre hareket etmesi kendi 

içindeki üretimi kısar. Bundan dolayı dünyanın 

büyük firmaları birbirleriyle sürekli stratejik 

ilişkiler içindendir.  

Burada asıl üstünde durmamız gereken nokta Ar-

Ge’nin mi üstün çıkacağı yoksa doğanın kurallarına 

göre mi hareket edeceğimiz noktasıdır. Türkiye’nin 

bu noktada doğanın verdikleriyle yetinmeyip kendi 

üretimini gerçekleştirmek istemesindeki asıl etken 

de budur.  

 



 

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 


