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LİTYUM Araştırması 

1817 yılında Johan August Arfwedson tarafından 

keşfedilmiştir.Sembolü Li,yoğunluğu en düşük ametal ağırlığı en 

düşük 3.elementtir.Lityum bir tuzdur ve doğa da saf halde 

bulunmamaktadır tuzlu su rezzervuarları,pegmatitler ve 

sedimanter kayaçlar ana yataklarıdır.ŞİLİ,ARJANTİN VE 

BOLİVYA'nın sahip olduğu AND dağları ile çevrili çok zengin 

lityum rezervlerinin olduğu bölgeye Lityum üçgeni adı 

verilmektedir.DÜNYA da yıllık Lityum arzı 35.000-40.000 ton 

arasındayken toplam lityum rezervi 17.000.000 ton civarındadır. 
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1-LİTYUM HAKKINDA BAZI TEMEL BİLGİLER  
 

    1817 yılında Johan August Arfwedson tarafından 

keşfedilmiştir.Sembolü Li,yoğunluğu en düşük 

ametal ağırlığı en düşük 3.elementtir.Lityum bir 

tuzdur ve doğa da saf halde bulunmamaktadır tuzlu 

su rezzervuarları,pegmatitler ve sedimanter 

kayaçlar ana yataklarıdır.ŞİLİ,ARJANTİN VE 

BOLİVYA'nın sahip olduğu AND dağları ile çevrili 

çok zengin lityum rezervlerinin olduğu bölgeye 

Lityum üçgeni adı verilmektedir.DÜNYA da yıllık 

Lityum arzı 35.000-40.000 ton arasındayken toplam 

lityum rezervi 17.000.000 ton civarındadır. 

       Lityum elementi hakkında daha fazla teknik 

bilgiye ulaşmak için,MADEN TETKİK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN araştırması olan bu 

faydalı linki siz okuyucularımız için buraya 

bırakıyorum; 

*https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-

serisi/Lityum.pdf   

Lityum doldurulabilir pillerde,elektrik depolama 

sistemlerinde ve hava taşıtlarında çok yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. 

• Lityum Alüminyum ile alaşım olarak uçak 

sanayinde, 

• Lityum-magnezyum ile alaşım olarak zırh 

içeriğini güçlendirmek amacıyla, 

• Lityum bromür klima sistemlerinde 

kurutucu olarak, 

• Lityum stearat çok amaçlı yağlayıcı, 

• Lityum hidrit hidrojeni depolayarak yakıt 

olarak kullanılmaktadır. 

     

 

     

   Farmakoloji sektöründe yararlanılan 

elementlerden biri olan Lityum,anti-depresanların 

etkisini güçlendirici ve sakinleştirici fonksiyonları 

dolayısıyla kullanılmaktadır. 

       Bipolar bozukluk(ikiuçlu 

bozukluk)hastalığında iki dönem mevcuttur,mani 

ve depresyon dönemleri.Depresyon dönemlerinde 

serotonin sentezini arttırmaya,mani dönemlerinde 

ise duygu geçişlerini yavaşlatmaya ve 

sakinleştirmeye yardımcı olmak amacıyla 

kullanılır.Beyinde ki sinir hücrelerini tamir etmeye 

yardımcı olmaktadır,buna miyalizasyon 

denmektedir. 

2-DÜNYA LİTYUM REZERVLERİ 
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LİTYUM ZENGİNİ ÜLKELER  

• ŞİLİ                                                                               

• ZİMBABVE                

• BOLİVYA          

• ÇİN           

• AVUSTRALYA   

• BREZİLYA             

• ARJANTİN            

• AFGANİSTAN             

• PORTEKİZ             

Ülkelerin bazıları DÜNYA Lityum 

üretimine çok bir katkıda bulunmamaktadır, 

AFGANİSTAN 1,000,000,000$'lık hammadde 

yatağına sahipken dinamik bir üretime 

geçebilmiş değildir,keza BOLİVYA da öyle. 

 

3- LİTYUM BİLEŞİKLERİ VE 

KULLANIM ALANLARI 

 

LİTYUM METAL  

Sentetik vitamin,nükleer enerji alanı,atomik 

yakıt,nükleer radyasyona karşı koruyucu tabaka,en 

hafif üçüncü element fonksiyonu dolayısıyla roket 

ve askeri mühimmat yapımında kullanımına olanak 

sağlamaktadır. 

LİTYUM MİNERAL  

Cam ve seramik endüstrisinde kullanılmaktadır. 

4- LİTYUM PİYASASINA HAKİM 

OLAN ŞİRKETLER 

 SİCHVAN TİANQİ LİTHİUM INDYSTRİES  

ÇİN menşeili üretici firma lityum piyasasının 

%30-40'ına hüküm etmektedir 

SOCİEDAD QUİMCA YMİNERA DE CHİLE  

     ŞİLİ menşeili firma pazarın %20-26'sını 

kontrol etmektedir. 

ALBEMARLE 

ABD menşeili firma pazarın %16-20'sini kontrol 

etmektedir. 

FMC CORPORATİON  

ABD menşeili şirket pazarın %7-12'sine hakim 

5-LİTYUM’UN PİYASA FİYATI 

(TON) 

 

Lityum kıt bir kaynak ve fiyatı gün geçtikçe 

artıyor,bunun sebeplerinden birisi elektrik gücüyle 

çalışan motor sektörüne farklı marka ve ülkelerin 

girişimleri,üretim yapmak istemeleri. 

Lityum'un fiyatını belirleyen iki faktörden biri 

bolluk diğeri ise taleptir. 

DÜNYA kabuğunun %0,0007'si kadarını Lityum 

yatakları oluşturmaktadır. 

Üretimin çoğunu ŞİLİ yapıyor ve onu 

AVUSTRALYA takip ediyor.Sınırlı bir arz 

potansiyeline sahip olan LİTYUM'a olan talep 
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arttıkça fiyatı da artıyor.Elektrikli motor sektörü 

fiyatları yükseltiyor ve yükselen fiyatlar piyasa da 

bir rekabete yol açıyor. 

 

LİTYUM İYON pillerinin telefon,kalp pilleri,kol ve 

duvar saatlerinde,tablet,dijital fotoğraf makineleri, 

diz üstü bilgisayarlar gibi teknolojik aletlerde 

yaygın olarak kullanıldığını ve bundan sonra da 

kullanılacağını düşünürsek fiyatlar daha yukarılara 

tırmanacak gibi görünüyor. 

Sağ da gördüğünüz görsel benim dizüstü 

bilgisayarımın bataryası bakınız orada Lİ-İON 

kısaltması var... 

Lityum iyon pilleri ne kadar mucizevi hafiflikte 

yüksek güç sağlamakta olsalar da masumiyetleri 

şüpheli,  ısı yalıtımı konusunda çok çok dikkatli 

olunmalı zira TESLA'nın bir aracının yandığını 

hatırlatmakta büyük fayda var. 

 

6-LİTYUM PİYASASINA 

YATIRIM 

Bu metale yatırım yapmanın iki yolu vardır, 

bunlardan ilki emek yoğun yatırım ikincisi ise 

sermaye yoğun yatırım(hisse alımı). 

Sizin için Lityum elementine yatırım yapan fon ve 

hisselerin bazılarını derledik; 

 

Global x Lityum  -   (nysearca:lıt) 

 

 

     

 

Albemarle   -    (Alb) 
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Sociedad Quimica Y Minera    -   (Sqm) 

 

 

Tesla    -    (Tsla) 

 

Panasonic   -  (Pcrfy) 

 

 

Livent        -    (Nyse:lthm) 

 

 

Nemaska Lithium İnc     -      (Nmx) 

 

7-LİTYUM-TÜRKİYE VE 

ASPİLSAN 

ASPİLSAN,yerli otomobilimiz TOGG ve akrep2 

zırhlı aracımızın elektrikli olması sebebiyle 

TÜRKİYE'nin lityum-iyon pil konusunda dışa 

bağımlılığını sona erdirmek ve ihracatçı konumuna 

geçmek amacıyla Lityum-iyon pil fabrikasını 

kuracağını duyurmuştu.TÜRKİYE'nin en büyük pil 

üreticisi olan ASPİLSAN 200.000.000 tl'lik 

yatırımla KAYSERİ Mimar Sinan organize sanayi 

bölgesinde inşaat faaliyetlerine devam ediyor,2021 

yılı Mayıs ayında ilk üretimin yapılması,inşaatın 

bitmesi hedeflenmekte. 

  ASPİLSAN'ın %98,32'si TSK güçlendirme 

vakfına ait,ticaret yaptığı diğer büyük TÜRK 

şirketleri 

ASELSAN,TÜBİTAK,TUSAŞ,TSK,ROKETSA

N. 
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  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız FATİH 

DÖNMEZ 3.TÜRKİYE enerji ve doğal kaynaklar 

zirvesinde Bor'dan Lityum elde etmenin mümkün 

olduğunu Bor içerisinde eser miktarda Lityum 

bulunduğunu belirterek bu doğrultuda Bor 

atıklarından Lityum elde etmeyi amaçladığımız bir 

fabrikanın kurulması için çalışmaların başlatıldığını 

bildirdi. 

8-LİTYUM İÇEREN BESİNLER 

Maden suları, süt, yumurta, içme suyu, zeytin, 

çavdar, inek ve tavuk ciğeri, pırasa, marul, yapraklı 

sebzeler, domates, salatalık, deniz ürünleri, 

portakal, mantar. 

9- LİTYUM SEKTÖRÜ 

ÖNGÖRÜM 

Çevre dostu olan elektrikli otomotivlere talep  

gitgide artmakta bu durumun başlıca sebepleri; 

SERA ETKİSİ  

Sera etkisini oluşturan altı zehirli gazdan biri 

karbondur,petrol yakıtlı araçlar karbon salınım 

yaparlar.Petrol yakıtlı araçların çevreyi kirletmesine 

karşın elektrikli araçlar çevre dostudur,bu durum 

elektrikli arabaların bataryası lityum-iyon pillere 

olan  talebi arttıracak o da dolayısıyla   

fiyatı arttıracaktır. 

PETROL FİYATLARI  

Petrol fiyatları cari olarak düşük seyretmesine 

rağmen petrol yakıtlı araçların 100 kilometre yol 

maliyeti elektrikli otomotivden 10 kat daha 

maliyetli. 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ  

Petrol yakıtlı araçlar gün boyunca kulaklarımızı 

döverken elektrikli otomotivler 0'a yakın bir 

desibelle çalışmaktadır 

PERİYODİK BAKIM  

Petrol yakıtlı araçlara her 10.000-15.000  

kilometrede bir bakım yapılması gerekirken 

elektrikli otomotivlerde böyle bir durum söz konusu 

değildir

 

Koronavirüs salgınından değerli okuyucularımızın ve tüm halkımızın kendini korumasını BULLEKON 

ailesi olarak rica etmekteyiz. 

Virüs kapıp vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun,ALLAH rahmet etsin.BULLEKON ailesi 

olarak vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı ve tedbiri elden bırakmadığınız günleriniz olmasını dileriz.. 

 

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 



 


