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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 
 

Lityum ismi Yunanca ‘da taş anlamına gelen 

"lithos" isminden gelmektedir. Bu ismin 

verilmesinin nedeni lityumun bir mineral 

kaynağında keşfedilmiş olmasıdır.  Lityumun 

yüksek miktarlarda üretimi 1900'lu yıllarda 

spodümen minerali olarak Güney Dakota'daki Etta 

ocağından çıkarılması ile başlamıştır. Lityum ve 

bileşiklerinin yüksek miktarlarda tüketimi ise 

1950'li yıllarda başlayıp 1960'a kadar süren 

Atom Enerji Komisyonun (AEC) termonükleer 

programı için yarattığı talep sonucu olmuştur. 

Ancak bu proje tamamlandıktan sonra 

Amerikan lityum üreticileri fazla kapasite  

 

sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 1960'lı 

yıllardan sonra ise lityumun seramik, cam, 

metalürji, eczacılık, yağ ve pil sektöründe yaygın 

kullanım alanı bulmasıyla bu açık dengelenmeye 

çalışılmıştır. Lityum mineralleri ile bunların 

işlenmesi ve göllerden direkt olarak elde edilen 

Li2C03 çeşitli endüstri sektörlerinde hammadde 

olarak kullanılmaktadır. Lityum mineralleri 

üretiminde Avustralya, Şili, Arjantin, Çin 

dünyada en önemli üretici konumunda yer 

almaktadırlar. En büyük lityum ithalatçıları Çin, 

Japonya, Güney Kore ve ABD dir. 
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Dünyada mevcut lityum rezervlerinin yaklaşık 

%60’ı gibi önemli kısmı çözelti, %25 pegmatit, geri 

kalan %15’lik kısmı da çökelti ve diğer tip 

yataklardır. 

 

 

Lityumun çok çeşitli endüstrilerde kullanım alanı 

bulunmakta olup; seramik, cam, alüminyum, yağ, 

eczacılık ve pil sektörü bunlar içerisinde en 

önemlilerindendir. 

2015 verilerine göre dünyada lityum tüketiminde 

%40 oranında en fazla pil üretiminde 

kullanılmaktadır. Sırasıyla %25 cam ve seramik, 

%15 yağlama, %15 polimer, %9 tıp alanında, %5 

iklimleme, %5 metalürji ve %10 oranında diğer 

sektörlerde kullanılmaktadır 

 Kullanım alanlarında yağlar, yüksek tutuculuğa 

sahip olan suya ve ısıya dayanıklı yağlardır. Kaliteli 

olmasıyla birlikte Pazar tarafından yüksek talep 

görmektedirler. 

Cam sanayisinde, ana kaynak olarak spodümen 

minerali kullanılmaktadır. Üretiminde camın 

akıcılığını düşürerek camın işlenmesini 

kolaylaştırmakta birlikte üretim giderlerini 

azaltmaktadır. Ergime verimini artırarak fırın 

kapasitelerinde artış sağlanmaktadır. Cam 

endüstrisinin diğer pahalı katkı maddeleri yerine 

Li2CO3 veya lityum mineral konsantresi 

kullanılarak camın fiziksel özellikleri 

iyileştirilmektedir. Bu da enerji tasarrufunu 

getirmektedir. Seramik endüstrisinde, ana kullanımı 

lityum karbonattır. Seramik parçalarda iyileştirme 

sağlayarak aşınmaya karşı direnç oluşturmaktadır. 

Sağlık sektöründe, çok eski dönemlerden beri 

psikiyatri alanında sakinleştirici ilâç yapımında 

kullanılmıştır. 1994 yılında, ilâç sektöründe 

kullanılan Lityum, toplam tüketimin % 13’ünü 

oluştururken, günümüzde % 1 seviyelerine kadar 

inmiştir. Böylece sağlık sektöründe az miktarda ilaç 

üretiminde kullanılmaktadır. 

2-DÜNYADA LİTYUM 

 

Dünyada batarya teknolojileri ve elektrik depolama 

sistemlerinde dünyada yaklaşık 15 milyon 485 bin 

ton lityum rezervi bulunmaktadır. Bunun 8 milyon 

600 bin tonla dünyada en fazla Güney Amerika 

Ülkesi Şili’de bulunmaktadır. Şili ülkesini sırasıyla, 

Arjantin, Çin, Amerika ve Kanada takip 

etmektedir.  

 

Dünyada lityum üretiminde yaklaşık 77.200 bin ton 

lityum üretimi yapılmaktadır. Avusturalya %54 

pazar payıyla dünyada en fazla lityum üreticisidir. 

Avustralya’yı sırasıyla Şili, Çin ve Arjantin takip 

etmektedir.  

Günümüzde lityum maden kaynakları ciddi biçimde 

önem kazanmaktadır. Küresel yeni nesil piller, 

bataryalar ve akü üretimleri aslında özellikle 

lityum metali sayesinde gerçekleştirilmektedir. 
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Kuşkusuz artan küresel lityum talebi ile birlikte 

dünya çapında lityum madenleri fiyatları da 

yükselmektedir. Bu bağlamda 2008 yılında dünya 

çapında lityum karbonat fiyatı ton başına 6000 

dolar iken 2018 yılında tonu 12000 dolara kadar 

ulaşmaktadır. 

 

Grafikte en fazla lityum rezervlerine sahip 

ülkelerinde 2009 ve 2015 yıllarındaki üretiminin 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu ülkelerde lityum 

üretiminin 6 yıl içinde yaklaşık 2 kat arttığı 

görülmektedir. 

Günümüzde ise lityum maden kaynakları ciddi 

biçimde önem kazanmaktadır. Küresel yeni nesil 

piller, bataryalar ve aküler üretimleri aslında 

özellikle lityum metali sayesinde 

gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz artan küresel 

lityum talebi ile birlikte dünya çapında lityum 

madenleri fiyatları da yükselmektedir. Bu bağlamda 

2008 yılında dünya çapında lityum karbonat fiyatı 

ton başına 6000 dolar iken 2018 yılında tonu 12000 

dolara kadar ulaşmaktadır. 

3- TÜRKİYE’DE LİTYUM 

     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 

Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı’nca Haziran 

2017’de sunulan “Dünyada Ve Türkiye’de Lityum” adlı 

raporda “Türkiye’de 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” 

denmektedir.  

İstanbul’da 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen 3. 

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde 

dünyada bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olan 

Türkiye’nin çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile bu 

konudaki girişimlerini çeşitlendirdiğini söyleyen 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

“Elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde 

davam eden bir süreç var. Elektrikli araçların en 

kritik noktası batarya. Burada çok hızlı bir gelişim 

var. Batarya seçiminde arabanın ağırlığına 

minimum etki gözetilerek seçim yapılıyor. Ayrıca 

depolama gücünün de yüksek olması 

gerekiyor. Lityum piller burada öne çıkıyor” diye 

konuştu. Bor madeninin içinde de bir miktar lityum 

olduğunu söyleyen dönmez, “Lityumla ilgili 

sevindirici sonuçlara ulaştık. Artık boru üretirken 

içindeki lityumu ayrıştırıp kullanacağız. Yıl 

sonunda bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki 

lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot 

üretim tesisi kurabiliriz” dedi. 

 

Türkiye’nin 2010 yılında 30 milyon dolar olan 

lityuma dayalı ürün ithalatı 2015 yılında 75 milyon 

dolar seviyesine çıkmıştır. Bu artışın en önemli 

nedeni ülkedeki başta akıllı telefon ve taşınabilir 

bilgisayar kullanıcı sayısındaki artışı ve teknolojik 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/bor
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/lityum
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gelişmelerdir. Türkiye’nin 2019 yılında kendi 

otomobilini üretmeye başlayacağını belirtmesiyle 

birlikte lityuma dayalı ithalatında artış sağlayacağı 

beklenmektedir. 

ithal eden ülkeler arasında İspanya’nın ardından 

12. Sırada ve bu ithalatın büyüklüğü yaklaşık 

olarak 9.78 milyon dolar değerindedir. 

Ülkemizde yerli olarak üretilmeyi planlanan 

elektrikli yerli aracın üretime geçmesiyle birlikte 

Türkiye’nin 10 yıl içerisinde bu ithalatı oldukça 

arttırabileceğini öngörebilmemiz mümkün. 

 

 

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 


