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Lityum, ağırlıklı olarak silikat minerallerinden oluşan metalik elementtir. Çoğunlukla pegmatitlerde yaygın olarak K-feldispat, 
biyotit, mika, amfibol ile birlikte, nadir bulunan spodümen, lepidolit ve petalit dahil olmak üzere birçok mineral oluşturur. 
Ayrıca K, Na ve Mg yerine geçebileceği illit ve smektit gibi kil minerallerinde bir aksesuar element olarak da gözlenir.  
 
İşletilebilir lityum yataklarını bulunuş şekillerine göre üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; 
1.Evaporitik tuz havzalarındaki lityumlu çözeltiler (kurumuş tuz gölleri): Bunlar drenaj havzalarında buharlaşma hızının 
çökeltiyi aşmasıyla oluşur. Bu havzalar ağırlıklı olarak yüksek dağ silsilelerinde Şili, Arjantin, Bolivya, ABD ve Çin (Tibet)’de yer 
almaktadır. Lityum tuzları içeren jeotermal kaynaklara ise Yeni Zelanda, İzlanda ve ABD'de rastlanmaktadır. En büyük lityum 
tuzlu su kaynakları Bolivya, Şili ve Çin'de bulunur. 
 
2.Pegmatitik formasyonlara bağlı lityumlu mineral yatakları: Spodümen, petalit, lepidolit, ambargonit ve ökriptit gibi lityum 
içeren mineraller tipik olarak pegmatitlerde bulunur. Bu mineral oluşumları altı kıtaya dağılmıştır. Avustralya, Güney Amerika 
(Brezilya), Kuzey Amerika (Kanada ve ABD), Afrika (Zimbabve, Kongo, Mali, Namibya), Avrupa (Avusturya, Finlandiya, 
Almanya, İrlanda, Portekiz, İspanya) ve Asya'da (Çin, Rusya, Afganistan) bulunur.  
 
3.Lakustrin ve kaldera ortamlarında çökelen kil ve tüflerin içerdiği lityum kaynakları: Killer ve tüfler lityum kaynaklarının %8'ini 
temsil etmekte olup gelecekteki en önemli lityum kaynağıdır. Bu oluşumlar ABD'de bazı eyaletlerde hektorit ve Sırbistan'da 
jadarit minerali ile temsil edilir. 
 
Jeotermal akışkanlar içerdikleri kritik mineraller ve metaller açısından potansiyel olarak önemli teknoloji kaynaklarıdır. Bu 
akışkanlar altın, gümüş, çinko ve lityum gibi değerli metalleri geri kazanmak amacıyla gündeme geldiğinden çok daha değerli 
olmuştur. Özellikle lityum (Li) kaynaklarına artan ilgi ve talep son yıllarda jeotermal kaynaklara yeni bir bakış açısı 
oluşturmuştur2. 
 
Dünyada kayaçlardan ve tuzlu sulardan yaklaşık 14 milyon ton lityumun (Li) geri kazanılabileceği tahmin edilmektedir. Deniz 
suyu da yüksek oranda lityum içerir ancak konsantrasyonu oldukça düşüktür (0,1-0,2 ppm)1. 
 
Jeotermal tuzlu suların lityum konsantrasyonları Berlin jeotermal sahasında 13 ppm7, Kaliforniya Salton Denizi bölgesinde 300 
ppm4, Çin'de Zabuye Gölü'nde 970 ppm10, 1500 ppm olarak bildirilmektedir. Şili'de Salar de Atacama Gölü'nde ppm10 ve 
Türkiye'de Tuzla-Çanakkale Bölgesi'ndeki kuyularda 30 ppm5 olarak raporlarda yer almaktadır. Ülkemizde Tuz Gölü'nde lityum 
konsantrasyonu 325 ppm olarak verilmekte ancak jeotermal tuzlu su olarak kabul edilmemektedir3. 
 
Ülkemizdeki bazı jeotermal akışkanların ve seçilen su kaynaklarının kritik parametreleri ile lityum (Li) konsantrasyonları Tablo 
1’de verilmiştir. Bu kaynaklardan lityumun geri kazanımı, elektrokimyasal adsorpsiyon9,6 ve iyon değişimi8 gibi yöntemler için 
uygun görünmektedir. 
 

KAYNAK pH Sıcaklık (oC) Li (mgl-1) Su tipi 
Ezine Kestanbol 5.94 70.4 12.467 NaCl 

Ayvacık Tuzla 5.87 91.2 34.130 NaCl 
Tuzla Kaynak 6.28 65 9.55 NaCl 

Çanakkale Tuzla 7.0 98 74 NaCl 
Manisa Göbekli 4.8 98 4.8 NaHCO3 
Kızıldere Denizli - 212 4.2 NaHCO3 

Tablo 1: Ülkemizdeki bazı jeotermal akışkanların kritik parametreleri ve lityum konsantrasyonları2. 
 
 
Jeotermal akışkan bileşimi, akışkanların etkileşime girdiği kayaçların litolojisinin yanı sıra akışkanların reaksiyon süresi, sıcaklığı 
ve kimyasına bağlı olarak çeşitli coğrafi konumlarda farklılıklar gösterir. Tuzla jeotermal kaynağı (tuzlu su) önemli ölçüde 
yüksek konsantrasyonda lityum içerirken, bir arada bulunan Na, K ve Mg iyonlarının konsantrasyonları deniz suyuna kıyasla 
nispeten düşüktür. Bu nedenle Tuzla jeotermal sahası Türkiye'de lityum kazanımı için bir hedef alan olabilir. Ayrıca, Mg/Li 
oranı 3:1, Tuzla jeotermal kaynağından lityumun geri kazanılması için uygun görünmektedir.  



Lityum, jeotermal sıvılardan lityum tuzları olarak doğrudan çökeltme yoluyla çıkarılabilir. Bu yöntemin avantajı, yüksek 
kantitatif verimliliğidir. Bununla birlikte, jeotermal kaynak çeşitli metal bileşenleri açısından zenginse, çökeltme ve saflaştırma 
gibi işlemler sonucunda metal tuzları eldesi mümkün olabilir2. 

 
Tablo 2: Imperial Valley’de Jeotermal Kaynaklar ve Su Bileşimleri (D. Gagne ve diğ., The Potential for Renewable Energy Development to 
Benefit Restoration of the Salton Sea: Analysis of Technical and Market Potential Technical Report NREL/TP-7A4) 

 
Kaliforniya Enerji Komisyonu Enerji Araştırma ve Geliştirme Bölümü tarafından hazırlanan proje raporunda, yeni yüksek 
kapasiteli sorbentlere (sıvıları veya gazları emmek veya adsorbe etmek için kullanılan malzeme) ve yeni bir sorbent prosesine 
dayalı olarak jeotermal tuzlu sulardan lityum eldesi amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları yer almaktadır12. 
 
Bu proje ile jeotermal tuzlu sulardan lityumun geri kazanılması, lityum karbonat üretimi ve satışından gelir elde ederek 
Kaliforniya'daki jeotermal enerji üretiminin ekonomisine yardımcı olması beklenmektedir. Proje, yeni hibrit sorbentin yüksek 
konsantrasyonlarda sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve diğer metallerin varlığında bile yüksek lityum kapasitesine 
ve lityum adsorpsiyonu için seçiciliğe sahip olduğunu göstermiştir. 
 
Ayrıca lityum geri kazanımının Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce kişi için yeni iş imkanları yaratacak olması da heyecan 
yaratmaktadır. Yenilenebilir Enerji Geliştirme Potansiyeli amacıyla hazırlanan teknik rapordan (Technical Report NREL/ TP-
7A4) alınan “Imperial Valley’de Jeotermal Kaynaklar ve Su Bileşimleri” Tablo 2 de sunulmuştur. Söz konusu tablo, Ventura vd., 
(2020) tarafından hazırlanan proje sonuç raporunda aynen yer almıştır. 
 
 
Lityum, şarj edilebilir pillerde kullanılan yüksek değerli bir metal olup jeotermal kaynaklarda düşük ölçekte ama önemli 
olabilecek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Bu yoğunluğu tanımlamak amacıyla, milyonda birkaç yüz parça ifadesi 
kullanılmaktadır. Bir jeotermal enerji santralinde işlenen çok büyük hacimli tuzlu su (saatte yüzlerce metreküp) nedeniyle, 
düşük lityumlu tuzlu sular bile çok değerli birer kaynak durumuna gelmektedir. SRI International tarafından geliştirilen üretim 
teknolojisi ile lityum karbonat üreticilerinin tuzlu sulardan lityum eldesi için büyük avantajlar sağlayacağı raporda yer 

Çözünmüş 
Katılar (mg/l) 

Salton Sea Westmorland Brawley Heber East Mesa 

Lityum (Li) 211.00 48.00 100.00 9.50 6.30 
Sodyum (Na) 52,000.00 10,000.00 22,000.00 4,200.00 2,600.00 
Potasyum (K) 14,000.00 1,400.00 3,800.00 260.00 190.00 
Magnezyum 

(Mg) 
160.00 188.00 34.00 5.40 3.40 

Kalsiyum 
(Ca2+) 

24,000.00 690.00 8,100.00 880.00 130.00 

Stronsiyum 
(Sr) 

500.00 - 340.00 53.00 38.00 

Baryum (Ba) 433.00 - 363.00 3.80 2.20 
Arsenik (As) 11.00 - 2.60 0.10 0.16 

Bor (B) 350.00 63.00 140.00 14.00 5.40 
Bakır (Cu) 4.00 0.07 0.11 0.53 0.03 
Demir (Fe) 2,300.00 0.30 65.00 22.00 2.20 
Manganez 

(Mn) 
1,200.00 2.80 190.00 2.70 0.42 

Nikel (Ni) 4.00 - - 0.03 - 
Kurşun (Pb) 100.00 3.80 1.10 1.90 0.09 
Çinko (Zn) 660.00 0.04 14.00 0.83 0.07 
Klor (Cl) 145,000.00 18,000.00 46,000.00 7,900.00 3,900.00 

Sülfat (SO4) 84.00 57.00 - 99.00 155.00 
Bikarbonat 

(HCO3) 
140.00 2.900.00 49.00 27.00 490.00 

Fluorit (F) 9.00 2.24 - 1.60 2.00 



almaktadır. Bu prosesin jeotermal kaynaklar yanında çeşitli tuzlu sularda da kullanılabilmesi çok büyük önem taşımaktadır. 
Ayrıca yöntemin sonuç alma konusunda son derece hızlı ve uygun maliyetli olması, bu yöntemin avantajlarının başında 
gelmektedir. 
 
Tuzlu sulardan lityum geri kazanımı diğer geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, SRI International'ın sorbentleri ve 
rejenerasyon süreçlerinin, daha yüksek geri kazanım verimliliği ile çevrimiçi ayırmaya izin vererek ve daha küçük sorbent 
hacimleri kullanarak işlem süresini en aza indirerek lityum üretim maliyetini düşüreceği öngörülmektedir. 
 
Tuzlu sulardan lityumun ekstraksiyonu, önemli ticari ilgi alanına sahiptir. Lityum karbonat ve lityum hidroksit üretimi, 
taşınabilir cihazlarda, elektrikli araçlarda ve elektrik şebekesi depolamasında kullanılan lityum pillere olan yüksek talep 
nedeniyle son birkaç yılda hızla artmıştır. Mevcut lityum karbonat fiyatı ton başına yaklaşık 12.000 dolar ve Salton Sea (Tablo 
2) jeotermal kaynak alanının, yılda 7,2 milyar dolar değerinde 600.000 ton lityum karbonat üretme kapasitesine sahip olduğu 
tahmin edilmektedir. 
 
Yıllık 20.000 tonluk bir tesis için tahmini lityum karbonat üretim maliyeti ton başına 4.000 dolardan azdır ve bu nedenle 
madencilik ve buharlaştırma gibi geleneksel işlemlerle rekabet edebilir. 
 
Kurutulmuş göl yataklarının (salar) yüzeyinin altında bulunan tuzlu sulardan ve maden yataklarından lityum çıkarmak, lityum 
üretmenin en bilinen yöntemidir. Yüksek dereceli lityum bileşikleri, çoğunlukla Arjantin, Şili ve Bolivya'da salar tuzlu sularının 
güneşte doğal olarak buharlaşmasıyla elde edilmektedir. Lityum bu tuzlu sularda çok yüksek konsantrasyonlarda bulunur 
(tipik olarak litre tuzlu su başına 500 miligramdan fazla lityum) ve işleme maliyetleri düşüktür. Bununla birlikte, tuzlu sulardan 
lityumu ayırmanın birkaç dezavantajı vardır. Ayırma yavaştır (24 aya kadar sürer), hava durumuna bağlıdır ve yalnızca yüzde 
50'lik bir ekstraksiyon verimliliğine sahiptir. Lityum güneş buharlaşmasıyla konsantre edildikten sonra yine de birden fazla 
saflaştırma aşaması gerektirir. 
 
Proje ekibi, lityumun yüzde 90'a varan verimlilikle ekstraksiyonunu ortaya koyarak, tekrarlanan lityum adsorpsiyon-
desorpsiyon döngülerinden sonra kapasitede önemli bir kayıp tespit etmediğini açıklamıştır. Hazırlanan rapora göre, 
jeotermal kaynağın ve lityum karbonatın ortak üretimi, Kaliforniya'daki jeotermal enerji üretim maliyetini etkili bir şekilde 
düşürecek ve jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir hale getireceği düşünülmektedir12. 
 
Yakın bir gelecekte tuzlu termal suların lityum eldesi için umut verici bir seçenek olacağı beklenmektedir. Yukarı Ren 
Grabeni’nin termal suları, küresel bir karşılaştırmada yüksek lityum içeriği ile karakteristiktir. Lityuma ek olarak sezyum, 
rubidyum, kobalt ve antimon gibi elementler de içeren kaynak, Almanya için kritik ölçüde stratejik öneme sahiptir. Artan 
küresel talebin arka planına karşı, Yukarı Ren Grabeni’nin yüksek tuzlu derin sularını sadece jeotermal olarak ısı ve elektrik 
üretmek için değil, aynı zamanda çözünmüş elementleri bir hammadde kaynağı olarak çıkarmak için kullanmaya olan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. 
 
Halen bilinen ve geliştirilme aşamasında olan jeotermal tuzlu sulardan lityum eldesi (örneğin iyon değişimi veya çökeltme ve 
yeniden çözünme) için tüm işlemler gevşeme ve sıcaklık azaltma gerektirirken, LiThermEx (Almanya), minimum ön işlemle 
önleme ve geri dönme için mükemmel prosedür seçenekleri sunmaktadır. 
 
LiThermEx'te incelenen teknolojiler, Alman ekonomisine çok aranan hammadde lityumun yanı sıra diğer hammaddeler 
açısından da önemli ve sürdürülebilir bir katkı sağlayarak, yerli lityum üretimi için yeni perspektifler sunmaktadır. 
 
Ülkemizde Eti Maden’in 2020 Aralık ayı sonunda kurulan bir pilot tesiste lityum karbonat üretimine başlaması da önemli bir 
gelişmedir. Bor üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum eldesi planlanan pilot tesisin, ilk etapta yıllık 10 tonluk 
üretim yapacağı, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında ise yıllık 600 tona ulaşabileceği bildirilmiştir. 
 
Bunun dışında yapılan çalışmalar ve açıklamalardaki veriler doğru kabul edildiğinde, sadece bor cevheri üretimiyle yıllık 37 bin 
ton ve değer olarak 500 milyon dolar civarında, pasalar da değerlendirildiğinde 150 bin tona yakın ve değer olarak yaklaşık 2 
milyar dolar civarında bir lityum karbonat üretiminin teorik olarak mümkün olabileceği belirtilmektedir11. 
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