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I. GİRİŞ
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan stratejik hedefler temel alınarak eylem planı
oluşturma çalışmaları başlamıştır. Stratejik hedefler, sektörlerin ve teknolojilerin birbirine
yakınsamasından dolayı tema bazlı olarak ilgili ekosistemleri içine alacak şekilde
çalışılmaktadır. Bu kapsamda “Mobilite Sektörleri Yol Haritası” ürün ve teknoloji odaklı
olarak hazırlanmaktadır.
Ürün ve teknoloji yol haritalarının odağı, mevcut araştırma programlarını ve teknoloji
gelişmelerini, yenilikçi ürün ve sistemlere bağlayan geleceğin taşıtlarıdır. Mobilite sektörleri yol
haritası karayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım araçlarını ve bunların geliştirilmesini,
üretilmesini ve müşteriye ulaşmasını sağlayan sistemleri kapsamaktadır. Binek araçlar,
minibüsler, otobüsler, tramvaylar, trenler, gemiler gibi toplu taşıma araçları, acil durum ve
yardımcı araçlar, ticari araçlar, iş makineleri, uçan araba vb. araçlar da bu kapsama
girmektedir. Karayolu, denizyolu ve demiryolu taşıma modları arasındaki arayüzler ve bunların
birlikte çalışabilirliği (örneğin, programların hizalanması ve bilet geçişi gibi) için gerekli altyapı
ve iş modelleri ile motorsikletler, bisikletler, scooter’ların vb. üretimi ve iş modellerinin
geliştirilmesi gibi konularda çalışma kapsamına girmektedir.
Artan taşınabilir enerji ihtiyacı ve depolanmış enerjinin istendiği anda kullanımını günümüzde
kritik bir hal almış olmasıyla pil teknolojisinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Taşınabilir
elektronik sistemlere ve elektrikli araçlara olan talebin artışı ile yenilenebilir enerjinin
kullanımının artması elektrokimyasal enerji depolamanın öneminin her geçen gün artmasına
neden olmaktadır.
Dünya genelinde elektronik sistemlerde ve elektrikli araçlarda ve enerji sistemlerinde ihtiyaç
duyulan enerjinin depolanması için lityum-iyon pil teknolojisi kullanılmaktadır. Batarya
teknolojilerine ilişkin yapılan güncel değerlendirmeler ışığında, lityum-iyonun önümüzdeki on
yıl boyunca tercih edilen teknoloji olarak kalması beklenmektedir.
Bu nedenlerden dolayı batarya, mobilite sektörleri odak ürünlerinin ana teknolojik parçasıdır.
Batarya teknolojisinin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazara ulaşımını sağlayacak kamu, özel
sektör ve akademi işbirliklerine, yatırımlara, araştırmalara yol göstermesi ve önceliklendirilmesi
“Batarya ve Yenilikçi Enerji Teknolojileri Çalışma Grubu”nun yapacağı çalışmalar ile
sağlanacaktır. Ayrıca, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planında yer alan
382. madde ve 385.3. madde yapılacak çalışmaları destekleyen üst politikalar arasında yerini
almaktadır.
Çalışma grubunun üç çıktısından birincisi olan bu rapor ile temel batarya teknolojileri ve
batarya uygulama alanlarında Türkiye’deki ve dünyadaki mevcut durumunun resmi ortaya
konulacaktır. İkinci çıktı ile teknoloji ve ürün yol haritası elde ederek buradan hareketle üçüncü
çıktı ile iş modelleri, eylem planları ve kritik projeler belirlenecektir.
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II. KÜRESEL BATARYA VE YENİLİKÇİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ PAZARI
Tüketici elektroniğinde uzun yıllardır yoğun bir şekilde kullanılan lityum-iyon bataryalar için
2010 yılı itibariyle yeni bir dönem başladığı görülmektedir. Batarya maliyetleri son 5 yılda kWs
başına 1000 dolardan 200 dolara düşmüştür. Batarya maliyetlerindeki düşüş, lityum-iyon
bataryaların enerji sektöründe enerji depolanması alanında, otomotiv sektöründe ise elektrikli
ve hibrit araçlarda kullanılmasını beraberinde getirmiştir. 2010 ve 2016 yılları arasında elektrikli
araç uygulamalarında, lityum-iyon batarya maliyeti %73 oranında düşmüştür. Elektrikli araçlar
için kullanılan lityum-iyon batarya sistemlerinin üretim ölçeğindeki büyümesinden
faydalanılarak, sabit uygulamalar için kullanılan batarya sistem maliyetlerinin 2030 yılına kadar
% 54-61 oranında düşebileceği öngörülmektedir1.

Son 15 yılda, lityum-iyon pil pazarının yaklaşık 30 kat büyüdüğü görülmektedir. Başlangıçta
tamamen taşınabilir elektronik uygulamalar (telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) için
kullanılmakta olan lityum-iyon pil teknolojisi günümüzde otomotiv (elektrikli otomobil ve otobüs)
uygulamaları için daha fazla oranda kullanılmaktadır. 2016 yılı itibarıyla otomotiv uygulaması
taşınabilir elektronik uygulamasının önüne geçmiştir. 2017 yılında 120GWs olarak gerçekleşen
lityum-iyon batarya satışlarında, taşınabilir elektronik uygulamaların oranı %25 seviyesinde
kalmış ve satışlarda otomotiv uygulamalarının oranı yaklaşık %60 seviye ile her geçen gün
artacağı öngörülmektedir.

1

IRENA, 2017. Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030
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Avicenne Energy’nin 2018 yılında açıkladığı tahminlere göre, 2025 yılı itibariyle dünya lityumiyon batarya pazarının 490 GWs’a ulaşarak bugünkü seviyesinin yaklaşık dört katına çıkacağı
öngörülmektedir. 2025 yılındaki en büyük talebin %76 ile elektrikli araçlardan geleceği tahmin
edilirken, tüketici elektroniği ve enerji depolama alanlarında da kayda değer bir büyüme
gerçekleşeceği düşünülmektedir. Talebin kaynağı coğrafi olarak değerlendirildiğinde ise Çin,
Hindistan, ABD ve AB ülkelerinin başı çektiği tahminler dikkat çekmektedir.

2025 yılında fişli hibrit araçlar, tam elektrikli araç satışlarının %26'sını oluştururken 2030 yılında
% 22'sini oluşturacaktır. Tam elektrikli araçlar daha ucuz hale geldikçe fişli hibrit araçların,
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elektrikli araç satışlarındaki payı düşecektir. Bu öngörüde ülkelerin uyguladıkları regülasyonlar,
batarya maliyetlerinin azalması gibi parametreler rol oynamaktadır. 2

Batarya ve Yenilikçi Enerji Üreticileri ve Yatırımlar
Lityum-iyon batarya pazarı oligopol yapıda olup, Uzakdoğulu firmaların domine ettiği pazara
yeni oyuncu olarak girmenin zor olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, pazarın
hareketli olduğu ve yüksek talep artışından dolayı yeni yatırımların olduğu, ayrıca firmalar
arasında çeşitli satın alma ve ortaklıkların gerçekleştiği görülmektedir. Dünyada faaliyet
gösteren ve li-iyon pazarının %80’ine sahip en büyük beş lityum-iyon batarya üreticisi firma ile
ilgili genel bilgiler aşağıda görülebilir.
Panasonic: % 36 pazar payı olan en kaliteli lityum-iyon pil üreticisi; NCA kimyalı batarya
üretimi ile en düşük maliyet sunan batarya üreticisidir. 2016 yılında Tesla ile birlikte ABD'de
50GWs kapasiteli gigafactory'ini kurmak için toplam 5 milyar dolarlık yatırım yapmıştır.
2017'de Tesla Powerwall ve Powerpack projeleri için New York’ta güneş hücreleri ve modülü
üretmeye başlamıştır. Tesla Şangay yakınlarındaki fabrikasında 2019 yılında üretime
başlamıştır. Avrupa’daki üretim yerini Berlin yakınlarında olacağını açıklayan firmanın tesis
yatırımı henüz başlamamıştır. Bu üretim tesislerindeki tedarikçi Panasonic midir? Panasonic,
2013 yılında Türk elektrik pazarı lideri VIKO'yu 460 milyon dolara satın alıp Türkiye'ye yatırım
yapmıştır.
LG Chem: Çin, Güney Kore ve ABD'de 60 araç modeli için NMC katota sahip pil
üretmektedir. Polonya'da 6 GWs/yıl kapasite ile batarya hücresi üretimi yapmak üzere 340
milyon ABD doları yatırım yapmıştır. 2018 yılında üretime başlayan tesiste, yılda 100.000
adet tam elektrikli araca batarya temin edileceği açıklanmıştır. (Fransa'da üretilen Renault
Zoe ve Nissan Micra için). Bu tesisin kapasitesini 2022 yılı itibariyle 15 GWs’a çıkaracağını
açıklayan firma uzun dönemde 70 GWs kapasiteye çıkmayı planlamaktadır. Firmanın
stratejisi araçlar için sadece batarya hücreleri ve paketleri değil, araç içi bilgi-eğlence sistemi,
güç kontrolleri, elektrikli motor ve dâhili şarj cihazını sağlamaktır. 2017 yılında lansmanı
yapılan Chevy Bolt için G. Kore’deki fabrikasından 145 ABD dolar / kWs maliyetinde batarya
hücresi sağladığını açıklamıştır.
Samsung SDI: 2014 yılında Çin'in en büyük üretim tesisi kurmak için 600 milyon dolar yatırım
yapmıştır. Ulsan, Güney Kore'de BMWi3 için batarya hücresi üretmektedir. Macaristan’da 3
GWs/yıl kapasite ile batarya hücresi üretimi yapmak üzere 358 milyon ABD doları yatırım
yapmıştır. 2018 yılında üretime başlayan tesiste, yılda 50.000 adet tam elektrikli araca
batarya temin edileceği açıklanmıştır. Firma bu tesisin üretim kapasitesini 15 GWs’a
çıkarmayı planlamaktadır.
AESC – GSR Capital: Nissan ve NEC ortaklığı ile 2010 yılından itibaren hücre, modül, paket
ve yönetim sistemi tedarik eden AESC firması, 2017 yılında Çinli yatırım fonu GSR Capital
tarafından satın alınmıştır. Zorlu Holding ve GSR Capital 2018 yılı Şubat ayında Türkiye’de
aktif malzeme ve batarya pili üretimine yönelik işbirliği yapacaklarını açıklamıştır ancak bu
anlaşma iptal olmuştur.
CATL (Chinese Amperex Technology): Yüksek kaliteli batarya üreticisi, Japon TDK'nın
2005'den beri bağlı kuruluşu. Yalnızca iki yılda en yüksek pazar payına ulaşmıştır. GM,
Volkswagen ve BMW’ye tedarik etmekte olup, Erfurt, Almanya’da yatırım kararı aldığı tesiste
ilk etapta 14 GWs kapasite, uzun vadede 100 GWs kapasiteye çıkmayı planlamaktadır.

2

BloombergNEF, Avicenne.
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Lityum-iyon alanında faaliyeti gösteren diğer firmalar
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

BYD,
Bosch-GS Yuasa,
SK Innovation,
Deutsche ACCUmotive,
Hitachi,

Saft,
Sonnen Batterie,
A123 Systems,
24M
Kokam

Yılda 20 GWs’ın üstünde kapasiteye sahip 8 fabrikanın (diğer bir deyişle gigafactory) 2023
yılına kadar üretimde olması beklenmektedir. Bu fabrikaların yıllık toplam 180 GWs’dan fazla
üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir. Uzun vadede, 100 GWs civarında kapasiteye
sahip fabrikaların kurulması tartışılmaktadır. Panasonic firması, Gigafactory'deki üretimini 105
GWs / yıl'a kadar arttırmayı düşünmekle birlikte, Nisan 2019'da genişleme planlarını askıya
almıştır. CATL firması, Almanya Erfurt’taki tesisini 100 GWs / yıla çıkarma olasılığını dile
getirmiştir.
Batarya üreticisi firmaların 2019 yılının son çeyreğine kadar açıklamış oldukları batarya üretimi
yatırımlarına göre, Benchmark Mineral Intelligence firması tarafından yapılan tahminler
Avrupa’daki üretim kapasitesinin 2023 yılında 131 GWs, 2028 yılında ise 274 GWs olacağı
yönündedir. Aynı firmanın tahminlerine göre, küresel üretim kapasitesi 2023 yılında 965 GWs,
2028 yılında ise 1594 GWs olacaktır. Bu tahminler ışığında Avrupa’nın dünya batarya
üretimindeki payının %6.6’dan 2023 yılında %14, 2028 yılında %17’ye çıkması
beklenmektedir.
Tablo 4. Firmaların Açıkladığı Batarya Üretim Yatırımları
Orijinal Ekipman
Üreticisi (OEM)

Ülke

Duyuru

Panasonic

ABD

2020 yılına kadar 35 GWh / yıl fabrika

Çin

2020 yılında 24 GWh / yıl ve 18 GWh fabrika
2020 yılında 14 GWh / yıl fabrika

CATL
AB

98 GWh / yıl fabrika (belirlenecek tarih) piyasaya
sürülecek
2019 yılında 24 GWh / yıl ve 18 GWh fabrika

BYD

Çin

2023'te 20 GWh / yıl ve 30 GWh fabrika
10 GWh / yıl fabrika (belirlenecek tarih)

AB

2022 yılında 15 GWh / yıl fabrika

Çin

2023 yılında 32 GWh / yıl fabrika

LG Chem
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Çin

2020 yılında 7,5 GWh / yıl fabrika

AB

2021 yılında 7,5 GWh / yıl fabrika

ABD

2022 yılında 9,8 GWh / yıl fabrika

LIBCOIN/BHEL

Hindistan

2025, 2026 ve 2027 yılında 30 GWh / yıl fabrika

Samsung SDI

AB

2020 yılında 1,65 GWh / yıl fabrika

Northvolt

AB

2023 yılında 32 GWh / yıl fabrika

Lithuim Werks

Çin

2021 yılında 8 GWh / yıl fabrika

Terra E

AB

2020 yılında 4 GWh / yıl fabrika

SK Innovation

Uzakdoğu'daki OEM'lerin, EV üretiminde beklenen artışı sağlamak için Avrupa'da üretim
kapasitesine yatırım yaptığı yukarıdaki tablodan görülmektedir. Yatırım örnekleri arasında
BMW’nin CATL’den batarya tedarik etmesine yönelik 4.7 milyar dolarlık sözleşmesi olması,
Daimler’in önümüzdeki on yılda henüz belirtilmemiş olan tedarikçilerden 20 milyar dolarlık
batarya satın alma taahhüdü ve Volkswagen’in LG Chem, SK Innovation, CATL ve Samsung’u
stratejik batarya hücresi tedarikçisi olarak seçtiğini duyurması yer almaktadır.

Batarya üreticisi firmaların Avrupa’da batarya yatırımları 2019 yılının son çeyreğine kadar yıllık
400 GWs iken Ocak 2021 itibari ile yıllık yaklaşık 600 GWs üretim kapasitesi yatırım
yapacağını duyurmuştur. Bu batarya yatırımının yaklaşık 9 milyon elektrikli araca yeterli
olacağı ilan edilmiştir. Bataryalar, Avrupa'da enerji geçişini sağlamanın en uygun yolu gibi

11

görünmektedir. Bu nedenle, COVID-19’a rağmen batarya talebi hızla artmaya devam
etmektedir.3
Görüldüğü üzere, küresel batarya talebi son yıllarda hızla artmakta olup, yeterli arz
bulunmaması sebebiyle firmalar yeni yatırım kararlarını art arda açıklamaktadır. Açıklanan
yatırım kararlarına bakıldığında, 2021 yılından itibaren mevcut kapasitenin iki katına çıkacağı
görülmektedir. Transport&Environment’ın analizine göre Avrupa otomotiv sektörü için gerekli
bataryanın bir bölümünün Uzakdoğu’dan ithal edilmesi beklenmekle birlikte, 2023 yılı itibariyle
Avrupa otomotiv piyasasının ihtiyaç duyacağı bataryanın Avrupa’daki batarya üretimi
yatırımları ile karşılanabileceği öngörülmektedir.4 Hatta BCG’nin yapmış olduğu bir çalışmaya
göre, 2021 yılından itibaren küresel üretim kapasitesinin batarya talebinin yaklaşık %40
üzerinde olacağı beklenmektedir.5 Bu üretim kapasitesi fazlasının batarya üreticileri üzerinde
fiyat baskısı yaratması ve üreticilerin özellikle üretim süreçlerinde dijitalleşmeye giderek,
üzerlerindeki maliyet baskısına cevap geliştirmeleri beklenmektedir.
Avrupalı şirketlerin, mevcut teknolojilerle rekabet etmek yerine gelecek nesil pil hücrelerinde
Uzakdoğu'daki rakiplerine karşı üstünlük kazanma umuduyla katı hal pil konusunda Ar-Ge'ye
yatırım yaptıklarını vurgulamak önemlidir. Örnekler arasında katı hal teknolojisine 200-300
milyon Euro tutarındaki SAFT yatırım (Reuters, 2018d) ve Volkswagen’in katı hal pillerinde
uzmanlaşmış bir şirkete 100 milyon ABD doları yatırım yapılması dâhildir (Volkswagen, 2018).
Aynı zamanda, yerli üreticilerin ittifaklarının katı hal pilleri geliştirmek için (Japonya'nın Yeni
Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü'nün kamu desteği ile) katı hal pilleri
araştırmalarına büyük yatırımlar yapılmaktadır (Nikkei Asian Review). Toyota, çok sayıda
patent başvurusu yaptığı ve birkaç prototip ürettiği için katı hal batarya araştırmalarında zaten
deneyime sahiptir. Son zamanlarda, Toyota ve Panasonic, 2020'lerin başlarında katı hal pilleri
geliştirmek amacıyla ortak bir girişim başlatmıştır (Toyota, 2019).

10 Nisan 2021 itibari ile güncellenmiştir.
Transport&Environment Electric Surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025
5
BCG The Future of Battery Production for Electric Vehicles, 2018
3

4
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III. BATARYA ÜRETİMİ DEĞER ZİNCİRİ VE TESİS ALTYAPISI
Bataryanın üretim değer zinciri, sırasıyla ilgili madenlerin çıkarılıp işlenmesi, malzeme üretimi,
batarya hücresi üretimi, batarya yönetim sistemini de içeren batarya paketi üretimi ile
bataryanın kullanım alanına entegrasyonu adımlarından oluşur. Bu raporda her adım detaylı
olarak incelenecek olup, uçtan uca bir genel görünüm sağlanması hedeflenmektedir.
Müşteriden hammaddeye giden sürecin farklı adımları için üretim ve yatırım öngörüleri
detaylandırılacaktır. Ayrıca, batarya teknolojileri ve batarya hammadde tedariği ile ilgili detaylı
bilgiler EK 1’de verilmiştir.

●

●

●

●

Bir elektrikli aracın maliyetinin yaklaşık %25 ile %40’ını batarya paketinin oluşturduğu
bilinmektedir6. Bu sebeple, batarya maliyetinin özellikle elektrikli araçların
yaygınlaşması yönünde kritik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Maliyet düşürme oranları sürdürülürse ve batarya maliyetleri düşmeye devam ederse,
günlük ortalama kilometresi 300km'nin altında olan araçlar için tam elektrikli ve fişli
hibrit araçların ekonomik durumu da güçlendirecektir.
Bununla birlikte, batarya teknolojisinin, düşük şarj süreleri ve yüksek güçlü şarj
kullanma kapasitesinin artırılması konusunda ilerlemeye devam etmesi
beklenmektedir.
Bu, fişli hibrit araçların kullanılmasıyla birlikte, elektrikli mobilitenin çekiciliğinin daha
geniş bir uygulama alanına yayılabilmesini sağlamak için çok uygundur. 7 Yeni gelişmiş
enerji depolama sistemlerinin veya sürdürülebilir batarya araçlarının rekabet gücü
batarya, batarya hücrelerinin performansına, maliyetine ve hücrelerin üretimi için
kullanılan malzemelere büyük ölçüde bağlıdır.

BCG analizine göre, tam elektrikli araç maliyetinin yaklaşık %35’i batarya paketi, %15’i ise
elektrik motoru ve güç elektroniğinden kaynaklanmaktadır. Aynı analizde, bir batarya paketinin
maliyetinin %70’i batarya hücrelerinden, %30’u batarya yönetim sistemi ve diğer
komponentlerden oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, bir batarya hücresi batarya paketinin en
temel öğesidir. Batarya hücreleri ortalama olarak toplam batarya maliyetinin % 60'ını
oluşturmakla birlikte, tahminler % 50 ila % 80 arasında değişmektedir. Benzer tahminlere göre,

6

BCG The Future of Battery Production for Electric Vehicles, 2018

7

IEA Global EV Outlook, 2019

13

bir batarya hücresinin maliyetinin yaklaşık %60’ı içerdiği malzemelerden, kalan %40’ının ise
hammadde maliyetinden kaynaklandığı görülmektedir.

A. BATARYA MODÜL VE PAKET ÜRETİMİ İLE BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
Batarya paketi, batarya modüllerinin batarya yönetim sistemleri ile birlikte paketlenmesinden
oluşur. Batarya paketi üretiminin otomasyon seviyesi hücre üretimine göre düşüktür.
Batarya yönetim sistemi, elektronik kontrol üniteleri ve soğutma sistemi içeren, pilin durumunu
gözlerken, güvenli çalışma alanının dışına çıkmasını engelleyerek koruyan ve pil kapasitesini
optimize eden elektronik bir sistemdir. Batarya Yönetim Sistemi, elektrikli araçların
emniyetli ve güvenilir çalışması için kritik önem taşır. Özellikle kararsız yapısından dolayı
NCA kimyalı bataryanın kullanıldığı batarya paketlerinde batarya yönetim sisteminin önemi
daha çok öne çıkmaktadır. Tesla’nın batarya yönetim sistemini etkin kullanarak batarya
performansında gerçekleştirdiği iyileştirmeler buna örnek olarak gösterilebilir. Aşağıda batarya
yönetim sisteminin bir şeması verilmiştir.

Batarya paketinin bileşenleri hücre ve hücrelerin elektriksel olarak paralel ve seri
bağlı hale getirildiği modüllerden ve modüllerin seri olarak bağlandığı paketten
oluşmaktadır. Slave-BMS kartları modüller üzerinde elektriksel bilgileri toplamaktadır.
Master-BMS paketin tümünü kontrol etmekte ve çalıştığı sistem ile haberleşmektedir.
Bunun dışında termal ısıtma/soğutma sistemi ve paketin mekanik isterlerini sağlayan
fiziksel paket bulunmaktadır. Dağıtım kutusu ise paket ve çalıştığı sistem ile
elektriksel bağlantıları sağlamaktadır.
Otomotiv için kullanılacak olan bir batarya yönetim sistemi genellikle OEM’ler ve/veya yan
kuruluşlar, batarya hücresi üreticileri ve batarya üreticisi ve/veya entegratörleri tarafından
geliştirilmekte ve üretilmektedir. Batarya modül ve paket üretiminin taşınma zorlukları ile kalite
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ve maliyet kaygılarından dolayı araç üreticisi firmaların bu üretimi araç üretimine yakın hatta
aynı tesiste olmasını talep ettikleri görülmektedir.
Bu alanda faaliyet gösteren firmaların bazıları
●
●
●
●
●

Denso
Tesla
Calsonic Kansei
Hitachi
Honda

●
●
●
●
●

Mitsubishi Electric
LG Chem
Hyundai Kefico
Preh
BYD

B. BATARYA HÜCRESİ ÜRETİMİ
Bir batarya hücresi batarya paketinin en temel öğesidir. Pil üretimi için ilk aşamada elektrot
üretimi tamamlanmalıdır. Bu aşamadan sonra elektrotların şekillendirilmesi gerekir. Takip
eden aşama elektrotların (anot ve katot) separatör ile birbirinden ayrılması (dizge) işlemidir.
Sonraki aşamada hazırlanan dizge preslenir ve dizgenin yerleştirileceği kap hazırlanır. Dizge
sonrasında pilin pozitif ve negatif kutupları ultrasonik kaynak kullanılarak oluşturulur. Dizge pil
kabı içerisine yerleştirildikten sonra yeterli miktarda elektrolit ilave edilir ve vakum alınır. İlk şarj
(ön şarj) işlemi sonrasında oluşan gaz vakum ile atılarak pilin son kapaması yapılır.
Batarya hücreleri ortalama olarak batarya paketi maliyetinin %60'ını oluşturmakla birlikte,
tahminler %50 ila %80 arasında değişmektedir. Bu bölümde, batarya hücresinin maliyet yapısı
ile birlikte dünyadaki üretim kapasitesi ve üretim süreci detaylı olarak incelenmiştir.

Batarya Hücresi Maliyet Yapısı
Batarya hücresi anot aktif madde, katot aktif madde, akım toplayıcı, elektrolit ve seperatörün
çeşitli formlarda birleşmesinden oluşur. Batarya hücresinin maliyetinin ise %60’ı yukarıda
belirtilen hammaddelerden gelmektedir.
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Bunların %32’si katot, %18’i anot malzemesidir. Hammadde maliyeti çoğu zaman hâlihazırda
az sayıda olan tedarikçilerin verdiği fiyata göre değişebilir ve bu maliyetin genellikle batarya
hücre maliyetinin yaklaşık %40’ı olduğu görülmektedir.
Batarya maliyetlerinin üç ana belirleyicisi; kimyanın üretim kapasitesi, batarya paketinin
boyutu ve batarya üretim tesisinin kapasitesi ile yakalanan ölçek avantajıdır.
Lityum-iyon pil maliyetinde son on yılda on kat düşüş yaşanmıştır. Pil maliyetlerinin yakın
vadede düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Aşağıdaki grafikte, UBS firmasının 8
NMC111, NMC622, NMC811 ve NCA kimyalı batarya paketlerinin maliyet tahminleri
görülebilir. Bu analize göre, 2020 yılı itibariyle batarya paketi seviyesinde maliyetler kWs
başına 128 ile 240 ABD doları aralığında olup, NMC 811’in sunduğu maliyet avantajı dikkat
çekmektedir. 2022 yılı itibariyle NMC811 kimyası için batarya hücresi seviyesinde kWs başına
100 ABD doları maliyet öngörülmektedir.

8

UBS Global Research Tearing down the heart of an electric car, 19 November 2018
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Aynı analizde, maliyetlerdeki düşüş doğrultusunda, şu anda NMC111 kimyası lehine olan
pazar paylarının değişeceği ve 2021 yılından itibaren %48 oranında NMC622, 2025 yılından
itibaren %36 oranında NMC811 kimyası kullanılacağı öngörülmektedir.

Batarya paketinin boyutu ve üretim tesisinin kapasitesinin batarya maliyetlerine etkisini
gösteren bir BatPac modeli9 aşağıda görülebilir. Bu analize göre, NMC622 ve NMC811
kimyalarının çeşitli paket boyutlarında ve fabrika üretim kapasitelerinde maliyet eğrileri
9

BatPac 3.17 temelli IEA Analizi
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hesaplanmıştır. Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere, paket boyutu arttıkça ve ölçek
ekonomisi avantajlarından faydalandıkça, maliyetlerde anlamlı bir düşüş görülmektedir. Bu
analiz doğrultusunda, BatPac, orta vadede batarya maliyetlerinin 105-120 ABD dolar /kWs
arasına düşebileceğini ileri sürmektedir. Bu düşüş, anot malzemeleri, elektrot kalınlığı ve
hücre voltajı gibi alanlarda gelişmelerden beklenen orta vadeli maliyet indirimlerini
içermemektedir. Bu sonuçlar, dünya çapındaki çoğu araştırma ve geliştirme merkezlerinin
2030 yılına kadar kWs başına 80 ile 120 ABD dolar aralığında olmasını hedeflediği maliyet
hedefleri ile uyumludur.

Bunlara ek olarak, katı hal hücre teknolojisinin geliştirilmesi, pil maliyetlerini ayrıca azaltma
potansiyeline sahiptir. Özellikle katı hal bataryalar için lityum-iyon ötesi teknolojilerinde de
önemli gelişmeler olmaktadır. Japon üreticiler katı hal batarya geliştirilmesi amacıyla
Japonya'da büyük yatırımlar ve ittifaklar yapmaktadır (Tanaka ve ark. 2018). Son zamanlarda,
Toyota ve Panasonic, 2020'lerin ilk yarısında katı hal pilleri geliştirmek amacıyla bir ortak
girişim kurmuş ve bunu çeşitli otomobil üreticileri için yapmayı amaçlamaktadır (Toyota, 2019).

Küresel Batarya Hücresi Üretimi ve Üretim Firmalarının Yatırımları
Dünya batarya hücre üretiminde toplam kapasitenin % 90'ından fazlası Uzakdoğulu şirketler
tarafından yönetilmektedir. Üretim büyük oranda Uzakdoğu’da gerçekleşmektedir ancak artan
talep ile birlikte yeni üretim bölgeleri gelişmeye devam etmektedir. 2015 yılında küresel hücre
üretim kapasitesi yaklaşık 55 GWs olup, bu kapasitenin sadece % 40'ı kullanılmakta idi.
Tüketici elektroniği sektöründeki mevcut üreticiler, esasen tedarikçiler üzerindeki kaldıraçları
ve yüksek üretim verimlilikleri nedeniyle önemli maliyet avantajına sahiptir. Şu anda piyasaya
Uzakdoğulu firmalar hâkim olmakla birlikte, rekabetçi malzeme fiyatlaması ve otomasyona
dayalı üretim göz önüne alındığında, diğer ülkelerde de maliyet açısından rekabetçi üretimin
mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
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2018 yılında elektrikli araçlar için yaklaşık 70 GWs batarya hücresinin üretildiği tahmin
edilmektedir. Küresel üretimin %50’den fazlası Çin tarafından yapılmaktadır. Üretimin geri
kalan kısmı ise ABD, Kore ve Japonya arasında bölünmüş durumdadır. Şu anda Çin'de
Çin’deki üretimin yarısından fazlasını yapan iki şirket (BYD ve CATL) ile 60 civarında üretici
bulunmaktadır. Üretimin çoğunluğu hala 3 ile 8 GWs/yıl kapasiteli küçük tesislerde yapılıyor
olsa bile, son zamanlarda üretim kapasitesinin artmasına ilişkin yatırım açıklamaları, otomotiv
batarya pazarındaki yeni katılımcıların yanı sıra tesis büyüklüğünde ve mevcut tesislerin
kapasite kullanım oranlarında bir artışa işaret etmektedir.
Günümüzde lityum-iyon pil üretiminin büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %80) Japonya, Çin ve
Güney Kore tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler aynı zamanda lityum-iyon pil üretimi
için kullanılan malzemelerin üretiminde de öncülüğü ellerinde bulundurmaktadırlar. Katot
üretimi için kullanılan aktif maddelerin %85’i, anot üretiminin %92’si, seperatör üretiminin
%84’ü ve elektrolit üretiminin de %64’ü bu üç ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.
2019 yılı itibariyle küresel batarya hücresi üretimi kapasitesinin 350 GWs’a ulaştığı
tahmin edilmektedir. Halen işletilmekte olan ve en son inşa edilen üç büyük batarya
fabrikasının her biri 20 GWs / yıl kapasiteye sahiptir. Bu fabrikalar toplam kurulu
kapasitenin yaklaşık % 21'lik kısmını oluşturmakta olup çoğu Çin, Japonya ve Kore'de
bulunmaktadır.10 Açıklanan yatırım kararlarına göre, 2025 yılına kadar 510 GWs’lık ek
yatırım ile toplam kapasitenin 860 GWs’a ulaşması beklenmektedir. Toplam hücre
üretim kapasitesinin yaklaşık %60’ının Çin’de olacağı değerlendirilmektedir. 11

Avrupa’da batarya hücresi alanında oluşabilecek teknolojik bağımlılığı önlemek ve Avrupalı
şirketlerin büyümekte olan batarya pazarından önemli bir pay almasını sağlamak için AB
10
11

IEA Global EV Outlook 2019
WEF A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, 2019
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Batarya İttifakı kurulmuştur. Bu kapsamda kurulmakta olan mekanizmalar ve üzerinde
çalışılması planlanan teknolojiler ile ilgili detaylı bilgi raporun teknoloji yol haritası bölümünde
bulunabilir.
Ancak, Avrupalı şirketlerin hücre üretimi kapasitesi konusunda Uzakdoğulu şirketleri
yakalamaları çok zor gözükmektedir. Bunun için de Avrupa’nın daha iyi performans arayışına
girmesi, daha rekabetçi ve sürdürülebilir batarya depolama çözümleri geliştirmeyi zorlaması
gerektiği düşünülmektedir. Gelişmiş elektrokimya ve yeni batarya malzemeleri (Örneğin;
gelişmiş Li-iyon, katı hal ve Li-iyon sonrası teknolojiler) üzerine yapılan araştırmaların
ötesinde, dikkate alınması gereken diğer bir konu ise batarya değer zinciri ve yaşam
döngüsüdür. Batarya değer zinciri ve yaşam döngüsü; hammaddeye erişimden yenilikçi ileri
materyallerin ve nano teknolojilerin modellenmesi, üretim, geri dönüşüm, ikinci yaşam, yaşam
döngüsü, çevresel değerlendirme ve becerilere kadar kapsamaktadır.
Aşağıdaki grafikte hibrit araçlar dâhil olmak üzere AB’de üretilmesi planlanan elektrikli
araçların yaratacağı tahmin edilen talep miktarı görülebilir. 12 Bu doğrultuda, 2019 yılı
itibariyle yaklaşık 20 GWs olan AB’deki talebin 2025 yılında 176 GWs’a ulaşacağı
öngörülmektedir.

C. BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Batarya teknolojisi hem otomotiv hem de enerji sektörleri için dönüştürücü bir teknoloji olmakla
birlikte, enerji kullanımı ve iklim değişikliğine gerçek anlamda katkısı ancak döngüsel ve
sürdürülebilir ekonomi standartlarına bağlı bir sanayi geliştirilmesi durumunda mümkün
olacaktır. Bu ekonomik anlayış, batarya için gerekli madenin çıkarılmasından, malzeme

12
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üretimine, batarya hücresi üretim süreçlerinden, kullanım alanlarına ve şekillerine kadar
uzanmalıdır.
Bu doğrultuda, otomotivde kullanılan bataryaların kapasitesi ilk kapasitesine göre yaklaşık
%80 azaldığında, daha ucuz araçlarda ya da enerji depolama alanında ikinci el batarya olarak
kullanılması beklenmektedir. Bu sebeple ikinci el batarya pazarının özellikle 2025 yılından
itibaren önem arz edeceği tahmin edilmektedir.
“Finlandiya pil endüstrisi işbirliğini arttırmakta: Fortum, BASF ve Nornickel pil geri
dönüşümü konusunda işbirliği anlaşması imzaladı”
Fortum, BASF ve Nornickel, Finlandiya Harjavalta'da elektrikli araç pazarına hizmet veren bir
pil geri dönüşüm kümesi planlamak amacıyla bir niyet mektubu imzaladı. Bu anlaşma, başarılı
bir geri dönüşümle kullanılmış pillerdeki kritik metallerin yeniden kullanmasını sağlayacaktır.
Pil malzemeleri üretmek için geri dönüştürülmüş pillerden metallerin kullanılması, elektrikli
araçların üretiminde önemli miktarda CO 2 azaltımı sağlamaktadır. Bu işbirliği ile geri dönüşüm
işlemi için Finlandiya'daki yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanılarak ilave CO 2 azaltımı
sağlanabilir.13

Bununla birlikte, bataryaların geri dönüşümünün de ekonomik ve çevresel açıdan faydalı
olacağı görülmektedir. Ancak, yangın riski sebebiyle geri dönüşüm süreçlerindeki güvenlik
önlemlerinin yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca geri dönüşüm süreçleri çevresel açıdan
riskli süreçlerdir. Belirtilen bu faktörler geri dönüşüm süreçlerini çok maliyetli kılmaktadır. Geri
dönüşüm sayesinde lityum ve kobalt gibi kritik madenlerin tekrar kullanımı da söz konusu
olacaktır. Ancak mevcut teknolojiler ile geri dönüştürülen miktar çok kısıtlıdır. Bu sebeple, bu
alanda yapılması gereken teknolojik geliştirmeler ile ilgili araştırm ave geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan bazıları
●
●
●
●
●

Umicore,
Accurec Recycling,
Glencore,
AkkuSer,
Valdi,

●
●
●
●
●

Retriev,
Dowa Ecosystem,
JX Nippon Mining & Metals,
Shenzhen Green
Hunan BRUNP’dur.

D. YATIRIM MALİYETİ
Prizmatik tipte bir batarya hücresinin üretim süreci aşamaları ve tahmini maliyet yapısı ile ilgili
bilgiler aşağıdaki şemada görülebilir. Bu analize göre14, batarya hücresi maliyetinin yaklaşık

13

https://catalysts.basf.com/news/finnish-battery-industry-intensifies-cooperation-fortum-basf-and-nornickel-sign-cooperationagreement-on-battery-recycling
14
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%39’u elektrot üretimi, %20’si hücrelerin bir araya getirilmesi, %41’i ise hücre montajının
tamamlanmasından oluşmaktadır.

Lityum-iyon batarya hücresi üretim hattı maliyet hesaplamaları için NREL (National Renewable
Energy Laboratory) tarafından 2016 yılında yayınlanmış bir çalışma raporu temel alınmıştır. 15
Bu çalışmaya göre, NMC katot ve grafit anotlu 20Ah pouch tipi bir batarya hücresi için NREL
tarafından modellenmiş bir üretim süreci aşağıdaki şemada görülebilir. Bu modele göre, yılda
600 MWs kapasiteli bir anot malzeme, katot malzeme ve hücre montaj tesisi için 30-40 milyon
dolar arasında bir yatırım maliyeti öngörülmektedir (yardımcı ekipman ve mark-up dahil).

15

NREL, CEMAC Automotive Li-ion Cell Manufacturing: Regional Cost Structures and Supply Chain
Considerations, 2016
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Aynı çalışmada, aynı tipte bir üretimin farklı ülkelerdeki operasyonel maliyetleri de incelenmiş
olup aşağıdaki grafikte sonucu görülebilir. Bu analize göre, ülkeler arasındaki operasyon
maliyetleri beklenenden düşüktür ve malzeme maliyeti en kritik faktördür. Batarya hücresi
üretimi gibi otomasyon seviyesi yüksek bir üretimin rekabetçi olabilmesi için işgücü
maliyetinden ziyade malzeme maliyeti daha kritik bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Endüstride yaygın olarak kabul edilen kanıya göre, bir batarya hücresi üretimi yatırımının ölçek
ekonomisinden faydalanabilmesi için gerekli başabaş noktası, yıllık 10 GWs’dir. 16 Bu batarya
kapasitesi yaklaşık olarak 150 bin elektrikli araç için gerekli olan miktardır. Ancak başabaş
16
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noktasının batarya kimyasına ve üretim süreçlerine göre değişeceği dikkate alınmalıdır. NMC
611 kimyalı bir batarya hücresi için başabaş noktası 10 GWs olurken, NMC811 kimyalı bir
üretim için başabaş noktası 2-3 GWs’e kadar inebilir. Bununla birlikte, üretim süreçlerinde
yapılacak iyileştirmeler ve üretimde dijitalleşmenin artması ile operasyonel maliyetler %20
oranında düşürülebilir.17 Maliyetlerdeki bu düşüş, üretim tesisi için gerekli ilk yatırım maliyeti
için başabaş noktasını da aşağıya çekecektir.

17
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IV. SEKTÖRLER VE BATARYA İHTİYACI
A. OTOMOTİV SEKTÖRÜ
AB ülkelerinde emisyon seviyelerini düşürmeye yönelik düzenlemeler, otomotivde daha fazla
lityum-iyon batarya kullanımı için firmalar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Elektrikli araçların
kullanımının artması için çözülmesi gereken belirli engeller bulunmaktadır. Bunlar özellikle
bataryanın yüksek maliyeti, düşük menzil/menzil kaygısı, kısıtlı araç model seçenekleri ve
yetersiz şarj altyapısıdır.
Yüksek maliyet, düşük menzil ve kısıtlı araç model seçenekleri engellerinin, lityum-iyon batarya
maliyetlerinde devam etmekte olan düşüş sayesinde yakın zamanda çözüme kavuşacağı
öngörülmektedir. Otomotiv ana sanayi üreticileri gitgide daha fazla sayıda 350 km ve üzeri
menzile sahip, uygun maliyetli araçları piyasaya sunmaktadır. 2018 yılı sonu itibariyle, araç
üreticileri tarafından piyasaya toplam 60 adet tam elektrikli, fişli hibrit ve yakıt-pilli araç modeli
sürülmüşken, 2020 yılında 176 model, 2021 yılında 214 model ve 2025 yılında 333 adet toplam
modelin olması beklenmektedir.18
Elektrikli araçların şarjının elektrik şebekesine ekstra yük yüklemesi ve bu ekstra yükün şebeke
yönetim zorlukları getirmesi beklenmektedir. Bu sebeple, elektrikli araçlar için gerekli şarj
altyapısı ve yönetimi çözülmesi gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Gerekli
elektriğin tamamen şebekeden kullanılması yerine, çatı güneş-batarya entegre kurulumları gibi
dağıtık/yerinde enerji üretimi ve enerji depolamasının birlikte kullanımı opsiyonları
değerlendirilmektedir.
Elektrikli araçlar motor ve aktarma organlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
●

Hibrit Araçlar (HEV): Hibrit araçlar temel olarak yakıt verimliliğini artırmak için bir içten
yanmalı motor ve bir elektrikli motordan güç alacak şekilde tasarlanan araçlardır. Bu
araçlarda batarya rejeneratif frenleme ve içten yanmalı motor yardımıyla şarj edilir. Şarj
edilme işlemi için prize ihtiyaç duyulmamaktadır. Hibrit araçlarda, kapasitesi 0.6kWs ile
2.4kWs arasında değişen batarya paketleri kullanılmaktadır.

●

Fişli Hibrit Araçlar (PHEV): Bu araçlarda güç içten yanmalı motor ve bataryada
depolanan enerjiyi kullanan bir elektrik motoru tarafından sağlanır. Prize takılan hibrit
araçlarda bataryayı şarj etmek maksadıyla dışsal bir enerji kaynağı kullanılabilmektedir.
Bu durum hibrit araçlarla kıyaslandığında daha uzun tamamı elektrikli menzil kat edilmesini
sağlamaktadır. Seri prize takılı araçlar (Series USs) ayrıca menzili uzatılmış elektrikli
araçlar olarak da bilinmektedir. Prize takılan hibrit araçlarda kapasitesi 10-13 kWs olan ve
50-65km arası tamamen-elektrikli menzil sağlayan batarya paketlerinin kullanılmaktadır.

●

Tam Elektrikli Araçlar (BEV): Tam elektrikli araçlar yalnızca motora güç vermek için enerji
depolayan bataryaya bağlı olarak çalışır. Bu tür araçların bataryaları bir elektrik güç
kaynağına takılarak şarj edilmektedir. Tam elektrikli araçlarda, kapasitesi 35 kWs ile 70
kWs arasında değişen batarya paketlerinin kullanıldığı görülmektedir.

●

Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV): Tam elektrikli araçların veya fişli hibrit araçların
aksine, yakıt hücreleri hidrojen ile yeniden doldurularak şarj edildiğinden yakıt hücreli
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elektrikli araçları şarja takmaya gerek yoktur. Yakıt hücreli elektrikli araçlar, bir pili şarj
etmek yerine hidrojen gazını depoda muhafaza etmektedir. Bulunan yakıt hücresi, hidrojeni
oksijenle birleştirerek elektriği üretmektedir.

İçten yanmalı motora sahip bir aracın mimarisi ve maliyet kırılımı ile elektrikli bir aracın mimarisi
ve maliyet kırılımı arasında fark bulunmaktadır. İçten yanmalı motora sahip bir araçta güç
aktarma sisteminin toplam maliyetteki oranı yaklaşık %16’dır. Bununla birlikte, elektrik motoru,
güç elektroniği ve batarya paketini içeren elektrikli güç aktarma sistemi, elektrikli bir aracın
maliyetinin en az %50’sini oluşturmaktadır. Elektrik motoru ve güç elektroniği elektrikli bir
aracın maliyetinin %15’ini oluştururken, batarya yönetim sistemi de dâhil olmak üzere batarya
paketinin bir aracın maliyeti içindeki payı %35’i bulmaktadır. 19

1. Dünyada Elektriklı̇ Araçlar ve Batarya Talebı̇
Dünyada elektrikli otomobil satışları 2017 yılında 1 milyon iken, 2018 yılında 2 milyona
yaklaşmıştır. Bu da elektrikli otomobil satışlarında 2017 ve 2018 arasında yıllık bazda %68'lik
bir büyümeyi temsil etmektedir. Son iki yıl için zayıf bir büyüme gerçekleşirken 2015 yılı ile
kıyaslandığında güçlü bir büyüme yaşanmıştır.
2018 yılında satılan 1,1 milyon adet elektrikli otomobil ile Çin dünyanın en büyük elektrikli
otomobil pazarıdır. Dünyadaki elektrikli otomobil piyasasının %55'ini Çin oluşturmaktadır. Çin’i
385.000 adet elektrikli araç satışı ile Avrupa, Avrupa’yı 361.000 adetlik elektrikli araç satış ile
ABD’de takip etmektedir. 2018 yılında, Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarında %31
oranında büyüme gerçekleşmiştir. Avrupa pazarının hızla büyümesine rağmen, büyüme
hızının dünya ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
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●
●
●

Satış adedi açısından ilk sırada Norveç yer alırken Norveç’i Almanya, İngiltere ve
Fransa izlemektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar 2018 yılında %82 oranında artarken, bir
önceki yıla göre %24 oranında artarak küresel pazar oranından daha hızlı bir artış
göstermiştir.20
Kanada'daki elektrikli otomobil kayıtları, 2018 yılında 2017 yılındaki seviyenin iki
katından fazla olmakla birlikte 44.000 adettir.
Japonya, satışların 2017 ile 2018 arasında düştüğü tek elektrikli otomobil pazarıdır (%
-8).
Hindistan, Güney Afrika ve Meksika gibi elektrikli otomobil satışlarının düştüğü diğer
pazarlarda çok daha küçük elektrikli otomobil hacimleri bulunmaktadır.

Küresel olarak, elektrikli araç satışları içindeki tam elektrikli araç oranı 2012 yılında %50 iken,
2018 yılında %68'e yükselmiştir. 2018 yılındaki elektrikli otomobil satışlarının üçte ikisinden
fazlası tam elektrikli araçtır. Bu oranın artışında Çin pazarına tam elektrikli araçların hâkim
olması ve ABD pazarında özellikle Tesla Model 3’ün piyasaya çıkması ile artan tam elektrikli
araç satış oranı bulunmaktadır.
●
●
●

Avrupa, fişli hibrit araç satışları için güçlü bir pazar olarak kalmıştır. Özellikle, Finlandiya
(% 86), İsveç (% 75) ve Birleşik Krallıktaki (% 69) yüksek oranlar dikkat çekmektedir.
Japonya’da 2017 yılında fişli hibrit araç oranı %67 iken 2018 yılında %47 olarak
gerçekleşmiştir.
Hollanda’da 2017 yılında fişli hibrit araç oranı %22 iken 2018 yılında %14 olarak
gerçekleşmiştir.

Küresel elektrikli binek araç stoğu21, bir önceki yıla göre % 63 oranında artarak 2018 yılında
5,1 milyon adede ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2017 yılında %57 oranında,
2016 yılında ise %60 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Tam elektrikli araçlar dünyadaki
elektrikli binek araç filosunun % 64'ünü oluşturmaktadır.

20
21

Marklines (2019), Marklines, www.marklines.com/portal_top_en.html
Elektrikli binek araç rakamı BEV ve PHEV araçları içermekte olup, hibrit araçları içermemektedir.
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Dünyada 2018 yılı sonunda elektrikli binek araç filosunun yaklaşık %45'i Çin’de
bulunmaktadır. Çin'deki elektrikli otomobil stoğu, 2017 ve 2018 yılları arasında neredeyse iki
katına çıkarak 2,3 milyona ulaşmıştır. Küresel elektrikli otomobil stoğunun %24’ünü 1.2 milyon
adet ile Avrupa, %22’sini 1.1 milyon adet ile ABD oluşturmaktadır.

28

1. Elektrikli araç stoğunun toplam araç stoğuna oranı incelendiğinde, Norveç’in %10 elektrikli
araç stoğu oranı ile dünya lideri olduğu görülmektedir.
2. Norveç’i, %3.3 ile İzlanda, %1.9 ile Hollanda, %1.6 ile İsveç ve %1.1 ile Çin takip
etmektedir.
3. Elektrikli otomobil satışlarında devam eden büyümeye rağmen, 2018 yılında yalnızca bu
beş ülkenin % 1'in üzerinde elektrikli otomobil stok oranına sahip olduğu görülmektedir. 22

Küresel Elektrikli Araç Satış Tahminleri:
Elektrikli araç satış tahminleri için Uluslararası Enerji Ajansı’nın modellediği ve raporlarında
açıkladığı iki senaryo incelenmiştir. İlk senaryo mevcut hedefler ve regülasyon doğrultusunda,
halihazırda açıklanmış olan teşviklerin devam ettiği ‘Yeni Politikalar’ senaryosudur. Bu
senaryoya göre, 2030 yılında 23 milyon elektrikli araç satış adedi ve 130 milyon elektrikli araç
stoğu beklenmektedir. İkinci senaryo ise regülasyonların sıkılaştırıldığı ve teşviklerin arttırıldığı
“Electric Vehicles Initiative (EVI)” programına katılmış olan ve EVI ülkeleri olarak adlandırılan
13 ülkenin (Kanada, Fransa, Japonya, Norveç, Şili, Almanya, Hollanda, İsveç, Çin, Hindistan,
Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Finlandiya) taahhütte bulunduğu ‘EV30@30’ senaryosudur.
Bu senaryoya göre, 2030 yılındaki elektrikli araç satış oranının %30 olması hedeflenmekte
olup, 43 milyon elektrikli araç satış adedi ve 250 milyon elektrikli araç stoğu beklenmektedir.
BCG’nin 2018 yılında yayınladığı “The Electric Car Tipping Point” adlı raporu ile de yakın
sonuçlar vermesi sebebiyle, bu raporda Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Yeni Politikalar’
senaryosu temel alınacaktır. Bu senaryoya göre, toplam elektrikli araç stoğu 2025 yılında 55
milyon, 2030 yılında 135 milyon adet olacaktır. Elektrikli araç yıllık satış adedinin 2025 yılında
12 milyon adet, 2030 yılında yaklaşık 23 milyon adet olması beklenmektedir. Yıllık ortalama
%30 büyüme öngörülmektedir. Elektrikli araç satışının toplam araç satışı içindeki oranının
dünya ortalaması 2025 yılında %9 ve 2030 yılında %15’dir.23

22
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IEA Global EV Outlook, 2019
IEA, Global EV Outlook 2019
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Elektrikli araçların satış fiyatını belirleyen en önemli faktörün batarya maliyetleri olduğu
görülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın analizlerine göre, fişli hibrit araçların toplam
sahiplik maliyeti -mevcut batarya maliyetleri ile- yakıt fiyatının yüksek olduğu ülkelerde içten
yanmalı araçlara göre daha düşüktür. Tam elektrikli araçların toplam sahiplik maliyetinin içten
yanmalı araçlar ile aynı seviyeye gelmesi için, batarya maliyeti, dolayısıyla araç fiyatlarında
düşüş olmalıdır. Bu düşüşün ne miktarda olacağının yakıt maliyetlerine bağlı olarak değişmesi
beklenir.

30

2025 yılı itibariyle, Avrupa’daki elektrikli araç üretiminin %85’inin Almanya, Fransa, İspanya,
İtalya ve Birleşik Krallık’ta gerçekleşmesi beklenmektedir.24 Avrupa’daki en büyük otomotiv
pazarına sahip bu beş ülkenin gelecekte de Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarlarına
sahip olması öngörülmektedir. Bununla birlikte, şu anda konvansiyonel araç üretiminde önemli
yere sahip özellikle Slovakya, Çekya ve Macaristan gibi ülkelerin gelecekte de elektrikli araç
üretimine ev sahipliği yapacağı tahmin edilmektedir.

24

Transport&Environment Electric Surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025

31

2025 Yılı İtibariyle Avrupa'daki Elektrikli Araç Üretimi
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Yıllık üretim adedinin 10 binin üstünde olması beklenen üretim yerleri yukarıdaki harita
gösterilmiştir.
●
●
●
●
●

VW Grubu 7 ülkede,
PSA Grubu 6 ülkede,
Daimler 4 ülkede,
Renault-Nissan 3 ülkede
Jaguar Land Rover’ın 3 ülkede elektrikli araç üretimini yapması beklenmektedir

Elektrikli Toplu Taşıma:
Batarya fiyatının yüksek olmasından dolayı, elektrikli araçlar ile içten yanmalı motora sahip
araçlardaki toplam sahiplik maliyetinin başabaş oranını yakalamasının elektrikli aracın çok
kullanıldığı durumlarda daha erken olması beklenmektedir. Bu sebeple, otobüs, taksi, servis
aracı gibi çok kilometre yapan araçlarda elektrifikasyon daha öncelikli olabilir. Ancak, bunun
gerçekleşmesi için öncelikle şarj altyapısının yaygınlaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda, bu
gruptaki araçlar içerisinde öncelikle gün içinde daha az kilometre yapması beklenen şehir içi
araçların daha önce elektriklendirileceği öngörülmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Yeni Politikalar” senaryosuna göre, elektrikli otobüs stoğunun
2025 yılında 3.2 milyon adete, 2030 yılında 4.8 milyon adede ulaşması beklenmektedir. 2030
yılında elektrikli otobüslerin toplam otobüs satışı içindeki oranının Avrupa için %30’u aşması
beklenmektedir. Aynı oran Çin için %60’a yaklaşmaktadır. Çin’in elektrikli otobüs pazar
satışları incelendiğinde 2014 yılı öncesi satışlar oldukça düşük iken 2014 yılı ile birlikte piyasa
hareketlenmeye başlamıştır. 2016 yılında 115 bin elektrikli otobüs satışı gerçekleşirken 2017
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yılında 90 bin elektrikli otobüs satışı, 2018 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 35 bin elektrikli
otobüs satışı gerçekleşmiştir26.

Küresel Otomotiv Sektörünün Batarya Talebi:
Otomotiv sektörünün batarya talebi çeşitli faktörlere bağlı olup, bu faktörlerden biri elektrikli
araçlarda kullanılacak olan batarya paketlerinin kapasitesidir. Günümüzde batarya büyüklüğü
bölgelere ve araç modellerine göre farklılık göstermektedir. Tüm ana pazardaki tam elektrikli
araçlarda batarya paket kapasitesi 2012 yılında 20-30 kWs iken 2018 yılında 35-70 kWs'e
yükselmişti. Batarya paketinin ortalama kapasitesi son yıllarda tüm büyük pazarlarda artmıştır.
ABD’ deki tam elektrikli araçlar için pil paketleri kabaca Çin ve Avrupa'dakilerin iki katı
büyüklüktedir; fişli hibrit araçlar için pil paketleri ise bölgeler arasında nispeten tek tip
boyuttadır.
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Daha uzun sürüş mesafeleri sağlamak için batarya kapasitelerinin arttığı
gözlenmektedir.
Gelecekte, daha büyük batarya paketi boyutlarına yönelik gözlenen eğilimin, çoğu tam
elektrikli araçların en az 350-400 km sürüş aralığına gelinceye kadar devam etmesi
beklenmektedir.
Bu durum, tam elektrikli araçlar için 70-80 kWs pil kapasitesi anlamına gelirken, fişe
takılan hibrit araçların 2030 yılında yaklaşık 10-15 kWs pil kapasitesine sahip olmaları
beklenmektedir.
Benzer faktörler, hafif ticari araçların batarya kapasitelerinin, mevcut 35-90 kWs
aralığından yaklaşık 100 kWs'a çıkmasına ve 2030 yılında tam elektrikli ve fişli hibrit
araçların batarya kapasitesinin yaklaşık 10 kWs ila 20 kWs arasında artmasına neden
olabilir.27

Bu varsayımlar ışığında, Uluslararası Enerji Ajansı “Yeni Politikalar” senaryosuna göre,
2018 yılında 100 GWs olan yıllık otomotiv batarya talebinin, 2030 yılında 1600 GWs’a
ulaşması beklenmektedir. Ancak, danışmanlık firmaları tarafından yapılan çalışmaların
sonuçlarının birbirinden çok farklı olduğu unutulmamalıdır. 2018 yılında yayınlanan
BCG raporuna göre28, yıllık otomotiv batarya talebinin 2030 yılında 900 GWs’a ulaşması
beklenirken, 2019 yılında yayınlanan McKinsey analizine göre29 yıllık talebin 2300 GWs’a
ulaşacağı öngörülmektedir.
Beklenen bu yüksek talep artışının üretim tarafında hangi yatırımlar ile karşılanacağına dair
bilgi raporun batarya üretimi ile ilgili kısmında görülebilir.

27
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29
WEF, A Vision for a Sustainable Batter Value Chain in 2030, 2019
28
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2. Türkı̇ ye’de Elektrı̇ klı̇ Araç ve Batarya Talebı̇
Türkiye’de Elektrikli Araç Satışı ve Stoğu:
Türkiye’de 2018 yılında 4.031 adet elektrikli ve hibrit araç satışı gerçekleşmiş olup bunun 155
adeti elektrikli, 39 adeti plug-in hibrit olmak üzere 3.876 adeti hibrit araçtan oluşmaktadır. 2018
yılında toplam binek araç stokunun yaklaşık %0,08’ini hibrit ve elektrikli araçlar
oluşturmaktadır. 2018 yılındaki hibrit ve elektrikli araç satışları, Türkiye’deki toplam binek araba
satışlarının %2’sini temsil etmektedir30.
Elektrikli ve hibrit araç satışına ilişkin rakamlar 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,8 oranında
artmıştır. Bu artışın büyük bir kısmı ise 7.605 adetlik satış gerçekleşen Toyota Corolla hibrit
modelden gelmektedir. 2019 yılında toplam 222 adet elektrikli otomobil ve 11.974 adet hibrit
otomobil satışı gerçekleşmiştir31. 2019 yılında toplam otomobil satışları içinde hibrit otomobil
satışı %3,09 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise %0,06 pay ile beşinci sırada yer
almaktadır32.

Türkiye’de Elektrikli Araç için Batarya Talebi:
2022 yılı itibariyle piyasaya çıkması beklenen yerli aracın üç adet elektrikli modelden oluşacağı
açıklanmıştır. Tahmini 40 bin adetten 150 bin adede ulaşacak olan üretim kapasitesi ile 2020
ve 2025 yılları içerisinde yaklaşık 6 GWs’lık bir yıllık batarya talebi tahmin edilmektedir.
Bununla birlikte, ülkemizde hali hazırda üretimi bulunan Renault, Fiat, Temsa, Karsan gibi
otomotiv üreticilerinin piyasaya süreceği hibrit ve elektrikli modellerin de talep oluşturacağı
tahmin edilmektedir. Bu araçların yaklaşık %20’sinin elektrikli hale gelmesi neticesinde
2020 ve 2025 yılları içerisinde yaklaşık 1 GWs ile 1.5 GWs’lık bir yıllık batarya talebi
öngörülmektedir. Ford Otosan’ın yatırım kararı ile birlikte ülkemizdeki toplam batarya
talebinin 10-15 GWs arası olması beklenmektedir.
Özellikle büyükşehirlerimizde alınacak inisiyatif ile birlikte toplu taşımada kullanılan ve sayıları
on binlerle ifade edilen taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs ve okul/iş servislerinin yerine elektrikli
araçların alınması veya bu araçların dönüştürülmesi ile büyük bir batarya pazarı daha
oluşturulabilir. Bazı büyükşehir belediyelerimiz, bünyelerindeki toplu taşıma araçlarını elektrikli
hale getirmek için ihaleler düzenlemiş ve bazı hatlarda bu araçları devreye almıştır. Sadece
İstanbul’da bulunan 4.500 otobüs, 7.000 dolmuş, 30.000 servis aracı ve 18.000 taksinin
yaklaşık yarısının 2020 ve 2025 yılları içerisinde elektriklendirilirse oluşturacağı yıllık
batarya talebinin yaklaşık 0.5 GWs olması beklenmektedir.

30

TEHAD, 2020
ODD, 2019 Aralık Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme
32
ODD, 2019 Aralık Türkiye Otomotiv Pazarı
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Elektrikli Otobüs Alımı Planlayan Büyükşehir Belediyeleri
●

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 20 adet, 2030 yılına kadar ise 980 adet

●

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 30 adet, 2025 yılına kadar 30 adet daha

●

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet

●

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet, 2030 yılına kadar 20 adet elektrikli
otobüs alımı yapmayı planlamaktadır.

B. YENİLENEBİLİR ENERJİ
Yenilenebilir enerji son yıllardaki artış ivmesiyle artık ana akım enerji kaynakları arasında
zikredilmektedir. Ancak kesiklilik özelliği yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımın önünde en
önemli engel olarak göze çarpmaktadır. Lityum-iyon bataryalar, enerji depolama sistemlerinde
kullanılmaları yönüyle rüzgâr ve güneş enerjisinin daha iyi ve yaygın kullanımını
sağlayabilecektir. Aynı zamanda bu teknoloji son yıllarda yenilenebilir enerjinin artarak dâhil
olmasıyla daha da karmaşıklaşan elektrik şebekesinin yönetilmesini kolaylaştırmak için
kullanılabilmektedir.
Enerji depolama teknolojisi olarak lityum-iyon bataryaların farklı uygulama alanları
bulunmaktadır. Bu alanlar temelde sayaç-arkası uygulamalar ve şebeke hizmetleri olarak
ikiye ayrılabilir:

●

-

Sayaç arkası uygulamalar: Öz tüketim için yük depolama, enerji kalitesinin
arttırılması, yük kaydırma/zamana bağlı kullanım

-

Şebeke Hizmetleri: Gelişmiş frekans tepkisi, frekans tutma rezervi, frekans yenileme
rezervi, enerji yük kaydırma/dengeleme

Lityum-iyon bataryanın enerji depolamada kullanımını arttırmaya yönelik Almanya,
İngiltere, Çin, Japonya, Kore ve ABD’de çok çeşitli projeler ve teşvik programları
yürütülmektedir. Özellikle Almanya’da teşvik programlarının katkısıyla sayaç arkası
yıllık kurulum sayısının 100 bini aştığı görülmektedir.

Bahsi geçen sistemlerin kurulum maliyetleri enerji sektörü için halen yüksek seviyede olup
kurulumlarının fizibıl olup olmaması o bölgedeki elektrik fiyatı, yenilenebilir enerji kullanımı ve
kullanıcıların elektrik ihtiyacına göre değişmektedir.
Elektrikli araçlar için kurulmakta olan batarya üretim kapasitesinin artması ile birlikte batarya
maliyetlerinde düşüş beklenmekte olup, düşük fiyatlı bataryaların enerji depolama için
kullanımının artacağı öngörülmektedir.
Bununla birlikte, elektrikli araçlarda kullanılmış ve kapasitesi belirli bir seviyenin altına düşmüş
olan ikinci el bataryaların enerji depolama uygulamalarında kullanılması değerlendirilmektedir.
Ayrıca, elektrikli araç bataryalarının elektrik şebekesi ile enerji depolama alanında da
kullanılabilmesine yönelik araçtan şebekeye (vehicle to grid) Ar-Ge çalışmaları
yürütülmektedir.
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1. Küresel Enerji Sektörünün Batarya Talebi
2018 yılında yaklaşık %40’ı şebeke ölçeğinde olmak üzere toplam 3.1GW/8GWs enerji
depolama kurulumu yapılmıştır. Bu kurulumlarda yaygın teknoloji lityum-iyon teknolojisidir.
Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre, kurulum kapasitesinin 2030 yılında 200GW’a
ulaşması beklenmektedir.33

Bloomberg New Energy Finance’in 2019 yılında yayınladığı rapora göre, 2018 yılında 17 GWs
olan sabit enerji depolama kapasitesinin 2025 yılı itibariyle toplam yaklaşık 200GW, 2040 yılı
itibariyle toplam 1095GW/2850GWs’a ulaşması beklenmektedir. yukarıdaki grafikta bölgelere
göre talep görülmektedir.

2. Türkiye Enerji Sektörünün Batarya Talebi
Petrol ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynakları açısından zengin kaynakları olmayan
Türkiye yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ülkemizin toplam
enerji talebinin 2030 itibariyle %50 artması beklenmekte olup, kurulu güç kapasitesi içerisinde
yenilenebilir enerjinin payının da artacağı öngörülmektedir. 2023’te yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji üretimindeki payının %30 olması beklenirken 20 GW rüzgâr ve 6 GW
kurulu güneş gücünün bu kapasiteyi desteklemesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, lityum-iyon
bataryalar daha fazla yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegre olmasını sağlayarak
ülkemizin enerji ithalatını azaltacak ve böylece enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda
bulunacaktır.
Lityum-iyon bataryaların enerji depolamada özellikle çatı güneş uygulamalarında, YEKA
adlı büyük ölçekli güneş ve rüzgâr santrallerinde ve şebeke düzenlemesinde
kullanılacağı öngörülmektedir. Her yıl kurulacak olan 500MW çatı güneş uygulaması ve

33

IEA Tracking Energy Integration Report, 2019 May
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200MW YEKA santrallerine enerji depolamanın entegre edilmesi halinde, 2020 ve 2025
yılları içerisinde yaklaşık 1 GWs’lik yıllık batarya talebinin oluşması beklenmektedir.

C. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Türkiye’de yaklaşık 80 bin adet baz istasyonu bulunmaktadır ve önümüzdeki 5 sene içerisinde
sayılarının 100 bin adedi aşacağı beklenmektedir. Baz istasyonları elektrik kesintilerinde
kullanılmak üzere kesintisiz güç kaynağı kullanırlar ve fiyat-performans avantajı sebebiyle bu
sistemlerde kurşun asit bataryalar tercih edilmektedir. Her 3-4 yılda bir bu bataryaların
yenilenmesi gerekmekte olup, bir baz istasyonunun saatte 4 kWs enerji harcadığı
bilinmektedir. Baz istasyonlarının elektrik kesintisine karşı yarım saat bataryadan
besleneceği varsayılırsa yıllık yaklaşık 75 MWs gibi bir batarya talebi ortaya çıkmaktadır.
Ancak kurşun asit bataryanın rekabetçi olması sebebiyle bu pazara lityum-iyon
teknolojisinin girmesinin yavaş olması beklenmektedir.

D. SAVUNMA SANAYİ
Savunma sanayi, başta el telsizleri olmak üzere pek çok elektronik sistemde batarya
kullanmaktadır. Bu bataryalar en soğuk çatışma ortamlarına göre tasarlandığı için genelde
NiCd yada NiMH yapıda bulunmaktadırlar. Öte yandan Li-iyon bataryalar enerji yoğunluklarının
yüksek olması, daha az bakım gerektirmesi, raf ömrünün uzun olması, şartlara göre farklı
özelliklerde üretilebilmesi özellikleriyle savunma sanayi için kullanılmaya uygundurlar. Ayrıca
haberleşme dışındaki farklı askeri sistemler için de pil kullanıldığı düşünüldüğünde
ülkemiz savunma sanayisinin yıllık batarya talebinin 20 MWs ile 30 MWs arasında
olabileceği değerlendirilmektedir.

E. TÜRKİYE’NİN TOPLAM BATARYA TALEP TAHMİNİ
Sektör

Batarya Talebi Tahmini Yıllık @2025*

TOGG

Yaklaşık 6 GWs

Otomotiv**
Yenilenebilir Enerji
Bilişim Teknolojileri
Savunma Sanayi

5 - 10 GWs
1GWs
75 MWs (kurşun asit)
20 MWs ile 30 MWs

* 10 Nisan 2021 itibari ile güncellenmiştir.
**Ford Otosan’ın yatırım kararı ile birlikte ülkemizdeki toplam batarya talebinin 10-15 GWs arası olması beklenmektedir.
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V. ÜLKELERİN BATARYA ÜRÜN VE TEKNOLOJİ YOL HARİTALARI
Batarya teknolojilerine ilişkin yapılan güncel değerlendirmeler ışığında, lityum-iyonun
önümüzdeki on yıl boyunca tercih edilen teknoloji olarak kalması beklenmektedir. Bu
kapsamda, bazı tahminlere göre, 2025 yılından itibaren Avrupa’nın yıllık batarya ihtiyacı 250
milyar Euro’ya ulaşacaktır. Yalnız Avrupa’da oluşacak talebi karşılamak için en az 10 ile 20
gigafactory’ye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Talebin çok hızlı ve yüksek miktarda
artmasının beklendiği bu teknolojide, ülkeler kendilerine üretim kapasitesi ile araştırma ve
inovasyon hedefleri koymaktadırlar.

A. AVRUPA BİRLİĞİ
Lityum-iyon teknolojisinin büyüme ve yatırım potansiyelinden yararlanmak ve Asyalı ülkelere
teknolojik bağımlılığı önlemek için küresel bir yarış olduğu gözlenmektedir. Bu yarışta hızla
ilerlemeki yönünde Avrupa Birliği kendine bir hedef belirlemiş olup, yapılması gerekli
yatırımların ölçeği ve aciliyeti sebebiyle ortak bir çaba gerektiği değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda, Avrupa Komisyonu 2017 yılının Ekim ayında Avrupa Batarya İttifakı’nı
başlatmıştır. 34 Bu çalışmalarda temel amacın, sürdürülebilir özellikteki pil hücrelerinin
geliştirilip üretilmesi ile Avrupa’da rekabetçi bir batarya üretimi ekosistemi oluşturmak olduğu
görülmektedir. Avrupa Birliği’nde batarya teknolojisi ve üretim ekosistemi geliştirmeye yönelik
çalışmalar üç kategoride ilerlemektedir:

34

-

European Battery Alliance - EBA250: Teknoloji Olgunluk Seviyesi 7 ile 9 arasında
bulunan endüstriyel yatırım projelerini önceleyen Avrupa Batarya İttifakı’nın amacı,
firmalar arası iş ortaklıkları ve firmaların finansmana ulaşımını kolaylaştırmaktır.

-

Batteries Europe ETIP: Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu kapsamında
oluşturulan ve Teknoloji Olgunluk Seviyesi 4 ile 8 arasında bulunan kısa ve orta vadeli
ve sanayi kaynaklı araştırma inovasyon projelerini önceleyen Batteries Europe

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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platformunun amacı, batarya teknolojilerinde sanayi akademi işbirliğini arttırmak ve ArGe projelerinin ticarileşmesini hızlandırmaktır.
-

Battery 2030+: Teknoloji Olgunluk Seviyesi 1 ile 3 arasında bulunan uzun vadeli temel
araştırma projelerini önceleyen oluşumun amacı, geleceğin bataryasını geliştirmek ve
Avrupa’da batarya üretim değer zincirinin oluşumunu desteklemektir.

European Battery Alliance - EBA250, Batteries Europe ETIP ve Battery 2030+ ile ilgili detaylı
bilgi EK-2’de verilmiştir.

B. İNGİLTERE
“Automotive Council UK” tarafından 2017 yılında açıklanmış olan otomotiv sektörü yol
haritaları 3 adet ürün yol haritası (binek araç, otobüs, ticari araç) ile 5 adet teknoloji yol
haritasından (enerji depolama, elektrik motoru, güç elektroniği, termik sistemler, hafif araç ve
güç aktarım organları) oluşmaktadır.35
Enerji depolama yol haritası çalışmasında, teknoloji hedefleri, teknolojideki gelişmelere dair
beklentiler, olası sorunlar ve çalışılması önerilen teknoloji alanları belirlenmiştir. Bu
doğrultuda, hücre seviyesindeki enerji yoğunluğu hedefi 2025 yılında 350 Ws/kg, 2035 yılında
500Ws/kg’dır. Bununla birlikte, 2025 yılındaki hücre maliyeti 80 ABD dolar /kWs, 2035 yılındaki
hücre maliyeti 50 ABD dolar /kWs olarak hedeflenmektedir.
Birleşik Krallık için açıklanmış olan teknoloji yol haritası EK-3’te verilmiştir. Çalışılması önerilen
teknoloji alanları ve bu alanlardaki öngörüler aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
-

-

Batarya hücresi
o

Lityum-bazlı katot malzeme kısa dönemde yaygınlığını korumakla birlikte, daha
yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük maliyet ve daha yüksek geri dönüşüm
oranlarına ulaşmak için yeni katot teknolojilerine ihtiyaç duyulacaktır.

o

Mevcut grafit anot teknolojisinin optimize edilmesi, lityum-bazlı katot
malzemenin iyileşmesini destekleyecektir. Ancak yeni kimyalar geliştirilip şarj
oranları arttıkça yeni anot teknolojilerine ihtiyaç duyulacaktır.

o

Anot ve katot malzeme yapımı için gerekli bağlayıcı, çözücü ve katkı
maddelerinin içeriği zamanla azalacaktır.

o

Katı-hal elektrolitler hücre
sağlayabilir.

o

Ayırıcılar şu anda güvenlik açısından kritik bir rol oynamaktadır, ancak yeni
nesil bataryalar yeni elektrolit konseptleri ile çalışacaktır.

yüksek oranda

iyileştirme

Batarya modül, paket ve batarya yönetim sistemi
o

35

performansında

Artırılmış menzil, düşük maliyet ve hızlı şarj oranlarına ulaşma gerekliliği,
yenilikçi batarya paketi tasarımları ve hücre-modül-paket entegre konseptleri
ile batarya paketinde daha yüksek enerji yoğunluğuna yol açacaktır.

https://www.apcuk.co.uk/app/uploads/2018/06/roadmap-report-26-6-18.pdf
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o
-

Batarya performansının geliştirilmesi için batarya yönetim sistemlerinde,
özellikle termal yönetim sistemlerindeki iyileştirmeler kritik olacaktır.

Batarya geri dönüşüm ve yaşam döngüsü yönetimi
o

Batarya hücrelerinin yeniden üretime uygun tasarlanması, geri dönüşüm
süreçlerinin maliyetini en aza indirmek için çok önemli olacaktır.

C. DİĞER ÜLKELER36

Çin: Bataryalar hakkında en çok bilimsel yayın çıkaran ülke olan Çin, aynı zamanda dünyada
batarya teknolojisi ile ilgili en çok yayın yapan on enstitünün dokuzuna ev sahipliği
yapmaktadır. 2015 yılının Ekim ayında açıklanmış olan “Made in China 2025” programı ile Çin
yeni enerji politikasını da açıklamış ve mevcutta 100 kilometrede 6.7 litre olan otomobillerin
ortalama yakıt tüketiminin 2025 yılına kadar 4 litreye düşürülmesini öngörmüştür. Bu
doğrultuda; yakıt verimliliği, tam elektrikli araç, fişe takılan hibrit araç, yakıt-hücreli araç,
otonom ve bağlantılı araç, araç hafifleştirme, araç üretimi ve bataryalar olmak üzere toplam
yedi adet otomotiv teknoloji yol haritası hazırlanıp açıklanmıştır. Bu yol haritasına göre, Çin’in
batarya hücresi seviyesinde 2030 yılındaki enerji yoğunluğu hedefi 500Ws/kg’dır.
Japonya: NEDO ve RISING 2 programları batarya teknolojisindeki hedefler ile bu hedeflere
ulaşmak için gerekli araştırma aksiyonlarını içermektedir. Bu programlara göre, Japonya’nın
batarya hücresi seviyesinde 2020 yılındaki enerji yoğunluğu hedefi 250Ws/kg, 2030 yılındaki
hedefi 500Ws/kg’dır.
ABD: 2016 yılında başlamış olan “Battery 500” programı, Pacific Northwest National
Laboratuvarı liderliğinde ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) destekli bir konsorsiyum olup, mevcut
bataryaların enerji yoğunluğunu üç katına çıkarmayı öngören lityum-metal bataryaları
36

Battery 2030+ Roadmap Second Draft
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geliştirmeyi hedeflemektedir. Toplam altı üniversite, dört ulusal laboratuvar ve IBM’in üyeleri
arasında olduğu konsorsiyumun, batarya paketi seviyesindeki enerji yoğunluğu hedefi
500Ws/kg’dır.
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VI. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE YETKİNLİKLER
Lityum-iyon pil konusunda ülkemizdeki faaliyetler temel Ar-Ge ve prototip pil üretimi
seviyesindedir. Bu alanda yapılan çalışmalar özellikle 2010 yılından itibaren artarak devam
etmektedir. Ülkemizde ticari pil üretimi mevcut olmamakla birlikte, ticari aktif maddelerden
başlayarak elektrot üretiminden pil üretimine kadar olan süreçte kurulu olan iki farklı altyapı
mevcuttur. Bu altyapılardan biri TÜBİTAK-RUTE bünyesinde olup, diğeri Yiğit Akü şirketinde
bulunmaktadır. Bununla birlikte, batarya yönetim sistemi geliştirilmesi, batarya modül ve paket
tasarımı ve üretimine yönelik faaliyetleri bulunan şirketler de mevcuttur.

A. ÜNİVERSİTELER - TRL 1-3
Ülkemiz üniversitelerinde lityum-iyon pil temel Ar-Ge konusunda çalışan belli başlı gruplar
aşağıdaki gibi görülebilir:
Erciyes Üni./ Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şaban Patat

Sakarya Üni./Müh Fak. Metalurji ve
Malzeme Müh. Bölümü

Prof. Dr. Hatem Akbulut

Sabancı Üni./Müh. Ve Doğa Bilimleri Fak.
Sabancı Üni./Nanoteknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Yuda Yürüm
Doç.Dr. Cleva Ow-Yang
Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel

TOBB Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Müh.

Doç. Dr. Göknur Büke
Dr. Muharrem Kunduracı

Yalova Üni./Polimer Müh. Bölümü

Dr. Ozan Toprakçı

Gebze Teknik Üni./Kimya Müh. Bölümü

Dr. Rezan Demir Çaka

Bilkent UNAM/ Elektrokimyasal Enerji
Depolama Sistemleri

Dr. Eda Yılmaz

Atatürk Üni./Nanobilim Uygulama ve
Araştırma Merkezi/Kimya Bölümü

Doç. Dr. Önder Metin

ODTÜ/Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü
ODTÜ/ Nanomalzeme ve Cihaz Labı

Prof. Dr. M. Kadri Aydınol
Doç. Dr. H. Emrah Ünalan

İTÜ/Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

Doç. Dr. Özgül Keleş
Doç. Dr. Hüseyin Kızı

Üniversitelerimizde çalışılan anot ve katot malzemeleri için yöntem, kapasite, çalışma aralığı
değerleri ile anot aktif madde, katot aktif madde ve elektrolit konusunda yapılan tezler EK-4
‘te verilmiştir. Geliştirilen malzemelerin büyük ölçeğe uyarlanabilir olanları seçilerek, yerli
batarya üretimine ne ölçüde katkıda bulunacağı değerlendirilmelidir.
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B. TÜBİTAK AB İLİŞKİLERİ
Avrupa Pil İttifakında TÜBİTAK AB İlişkileri Bölümü ülkemizi temsil etmektedir.

C. TÜBİTAK RUTE’NİN FAALİYETLERİ - TRL 3-6
Batarya Teknolojileri alanında, TÜBİTAK MAM bünyesinde yürütülen faaliyetler 2005 yılında
başlamıştır. 2019 yılı itibari ile TÜBİTAK RUTE bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.
Yaklaşık 1150 metrekarelik alana kurulmuş altyapı, elektrik enerjisi depolama sistemleri için
temel araştırma ihtiyaçlarının karşılanması yanında pilot boyutta lityum iyon bataryaların
üretimi için gerekli ekipmanları bulundurmaktadır. Ayrıca bataryaların uluslararası standartlara
uygun olarak sertifikasyonu ve testleri için de cihaz ve ekipmanlara sahiptir. Mevcut altyapıda
faaliyet gösteren laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktif Malzeme Geliştirme Laboratuvarı;
Anot, Katot ve Elektrolit Geliştirme Laboratuvarı;
Elektrokimyasal Tanımlama Laboratuvarı;
Tasarım ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı;
Elektrot Üretim Laboratuvarı;
Pouch (kese) Pil Geliştirme Laboratuvarı;
Prizmatik Pil Geliştirme laboratuvarı;
Elektriksel Test Sistemleri Laboratuvarı;
Güvenlik Test Sistemleri Laboratuvarı;

Mevcut pilot elektrot (anot/katot) üretim hattı ile dakikada 0.5 metre uzunluğunda ve 20 cm
genişliğinde elektrot üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Günlük (8 saat) 100 metre elektrot
üretimi mümkün olabilmektedir. Mevcut elektrot üretim hattında 5 litre kapasiteli iki adet mikser
(kontaminasyonun önüne geçmek için anot ve katot için ayrı), bir adet kaplama cihazı (coater)
ve bir adet de hadde cihazı (calender) bulunmaktadır. Toz anot/katot aktif malzemelerden
elektrot ve bu elektrotlardan pil üretimi yapılmaktadır. Altyapı kapsamında, aktif malzeme ön
değerlendirme ve yeni aktif malzeme/elektrolit geliştirmek amacıyla düğme pil üretimi için 2
adet glove box ve gerekli ekipman mevcuttur. Ayrıca, 70x120 ve 100x150 (mmxmm)
ebatlarında ve 12 mm kalınlığa kadar 1-15 Ah pouch (kese) tipi lityum iyon pil üretim hattı
bulunmaktadır.
TÜBİTAK RUTE bünyesinde ticari anot ve katot toz malzemelerden başlayarak pouch (kese)
ve prizmatik lityum iyon pil prototipleri üretilmektedir. Ticari anot ve katot aktif malzeme ve pil
bileşenleri kullanılarak üretilen pillerde 200 Wh/kg seviyesinde pil üretimi yapılabilmektedir.
Kuru oda (çiğlenme noktası -65 0C olan, RH< %0.05, 10.000 sınıfı temiz oda standartlarında)
içerisinde kurulu bulunan pilot ölçekli prizmatik pil üretim hattı ile hali hazırda 3 – 60 Ah
aralığında prizmatik pil üretimi yapılmaktadır.
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Pil bileşenleri geliştirme, pil prototipi geliştirme ve elektrokimyasal tanımlama çalışmalarının
gerçekleştirildiği TÜBİTAK RUTE laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olarak pillerin elektrokimyasal testlerinin yapılması için altyapı mevcuttur. Potansiyostat /
galvanostat, düğme pil test sistemleri, 6V-20 A ön-şarj sistemi, 6V-50 A, 5V-20 A, 5V-50A,
10V-10A gerilim-akım seviyelerinde pil test sistemleri, 72V-200 A batarya test sistemi ve
güvenlik test sistemi (delme, ezme, kısa devre ve vurma) mevcuttur.
Ulaşılan seviye ticari seviyedeki pillerle karşılaştırıldığında orta seviyede rekabet edebilir
düzeydedir. Batarya paketi TRL 3-4 seviyesinde, batarya modülü TRL 5-6 seviyesinde, batarya
hücresi TRL 6 seviyesinde olup TÜBİTAK RUTE bünyesinde yapılan çalışmalar TRL 6
seviyesine ulaşmakla beraber çalışmalar sistem ve alt sistem geliştirme boyutunda devam
etmektedir.

D. ÖZEL SEKTÖR FAALİYETLERİ - TRL 7-9
Türkiye yerleşik akü endüstrisi ile batarya üretimi için bölgesel bir merkezdir. Yiğit Akü, Mutlu
Akü ve İnci Akü gibi Türk firmaları kurşun-asit bataryalar alanında uluslararası ölçekte firmalar
haline gelmiş ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu üç firmanın yanı sıra
Arçelik, Vestel, Altınay, Kale Aero, Bozankaya, Derindere Motorlu Araçlar, Aspilsan Enerji,
Aselsan, FEV ve AVL firmalarının bu alanda çalışmaları bulunmaktadır.
Türkiye yerleşik akü endüstrisi ile batarya üretimi için bölgesel bir merkezdir. Yiğit Akü, Mutlu
Akü ve İnci Akü gibi Türk firmaları kurşun-asit bataryalar alanında uluslararası ölçekte firmalar
haline gelmiş ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu üç firmanın yanı sıra
Arçelik, Vestel, Altınay, Kale Aero, Bozankaya, Derindere Motorlu Araçlar, Aspilsan Enerji,
Aselsan ve AVL firmalarının bu alanda çalışmaları bulunmaktadır.
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Yiğit Akü: 2015 yılında Türkiye’de elde ettikleri %12 Pazar payı ve 90 milyon ABD doları
gelir ile ülkenin önemli otomotiv kurşun-asit batarya üreticilerindendir. Türkiye’nin yanı sıra
Mısır, Azerbaycan ve İran’da da üretimleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek lityum-iyon
batarya üreticisidir. LFP kimyasını kullanmaktadır. 2 Tübitak Santez programı ile bünyesinde
lityum-iyon prototip üretim ve test merkezi kurmuştur. Üretim tesisi ve üretilen pilin
özelliklerine ait detaylar ekte bulunabilir.

Yiğit Akü Tarafından Üretilen ve Marka Tescili alınan DISTALONG Marka Lityum Pil ile 15kWs/gün
Kapasiteli 1000 m2 Yiğit Akü Lityum İyon Pilot Pil Üretim Tesisi Sincan OSB – Ankara

Mutlu Akü: kurşun-asit batarya/akü üreticisi; 2015’te Türkiye’de %46 pazar payı ve 170
milyon dolar gelir ile pazar lideri. Ortadoğu’nun en büyük, Avrupa’nın beşinci, Dünyanın
onuncu büyük üreticisidir. 2013 yılında Güney Afrikalı Metair Investments tarafından 175
milyon dolar karşılığında satın alınmıştır. Metair hâlihazırda Güney Afrika, Kenya, Britanya
ve Romanya’da da üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye bu tesisler arasında en büyük
üretim ve ARGE merkezi olarak öne çıkmaktadır. Lityum-iyon bataryalar alanında ileri derece
uzmanlık ve bazı ARGE faaliyetleri bulunmaktadır. Bünyesinde bir batarya yönetim sistemi
takımı bulunmaktadır.
İnci Akü-GS Yuasa: Otomotiv kurşun-asit bataryaları üreticisi olan firma %16 pazar payına
sahiptir. 2015 gelirleri 160 milyon ABD doları dolayındadır. Hisselerin yarısı Japon batarya
devi GS Yuasa tarafından 2015 yılında satın alınmıştır. 2013 yılından bu yana lityum-iyon
alanında ARGE faaliyetleri yürütmektedirler.

Ayrıca, TÜBİTAK tarafından desteklenen TEYDEB proje listesi EK-5 ‘te verilmiştir.
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VII. İHTİYAÇ ve FIRSATLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Teknolojilerin ve dijital ürünlerin hayatımızın her alanına girmesiyle enerjisi ihtiyacı her
zamankinden daha fazla artmaktadır. Elektrikli ulaşım araçların kullanımının artması ile
yaygınlaşan IoT cihazlarında da enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Son kullanıcıya yönelik olan bu
cihazların yanı sıra endüstriyel alanda da enerji ihtiyacını karşılamak için şarj edilebilir batarya
kullanımı artmaktadır. Dolayısı ile bir ülkenin kendi bataryasını üretmesi, ülkenin
bağımsızlığı ve devamlılığı için stratejik önem arz etmektedir.
Batarya yatırım maliyeti yüksek bir teknolojiye sahiptir. Ancak üretim sürecinin birbirini
tamamlayacak şekilde fazlandırılabiliyor olması yatırımın planlanması açısından bir avantaj
sağlamaktadır.Türkiye’nin gelişmiş pazarlara yakın olması Asya’lı batarya üreticisi firmalar
için yatırım radarına girmesine olanak vermektedir.
Batarya pazarının henüz olgunlaşmamış bir piyasa olması, Tesla gibi yeni oyuncuların mevcut
pazara hızla girebilmesi Türkiye için de bir fırsat yaratmaktadır.
Son yıllarda, savunma sanayinde geliştirilen ürünler ve teknoloji tedarikçilerinin ulaştığı
yetkinlik seviyesi diğer sektörlerin gelişmesini de olumlu etkilemektedir. Otomotivin yanısıra
tüketici elektroniği sektörünün de Türkiye’de gelişmiş olması batarya üretimine başlamak için
avantaj oluşturmaktadır. Farklı iş geliştirme dinamiklerine sahip bu sektörleri bir arada
çalıştıracak yeni yapılara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.
Diğer taraftan batarya enerji üretim ve tüketim performansını takip ederek optimize edecek
sistemlere de ihtiyaç vardır. Türkiye’de bu sistemlerin geliştirilmesi için iyi mimari yapılara
sahip yazılımlar geliştirilmeye ve küresel pazarlarda müşteri bulmaya başlanmıştır.
Batarya üretiminin devamlılığında hammadde ve yarı mamul kritik önem taşımaktadır. Lityum
ve kobalt madenlerinin belirli ülkelerin elinde olması, bu madenlerin artan ihtiyacı karşılamakta
yetersiz kalacağı gibi sorunlar çözüm beklemektedir. Aynı zamanda performansı artıracak ve
kullanım kolaylığı sağlayacak yeni malzeme arayışı devam etmektedir. Araştırma aşamasında
olan birçok çalışmanın hangisinin ticari bir faydaya dönüşeceği öngörülememekle birlikte bu
çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülmesi sonuca ulaşmayı olumlu etkileyecektir.
Dünyada yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin batarya pazarında etkin olabilmesi için
uçtan uca batarya üretim ekosistemi geliştirilmesi amacı doğrultusunda çalışmalar
değerlendirilmiştir.
Türkiye için kısa-orta ve uzun vadeli olmak üzere yatırım önerilerini de içeren yol haritası
hazırlanmıştır. Önerilen projelerin hayata geçirilmesi ile Türkiye’nin dünyadaki bu yarışta yer
alabilecek konuma geleceği öngörülmektedir.
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EKLER
EK-1: Batarya Teknolojileri ve Batarya Malzemesi
Bu bölüm altında batarya teknolojileri, batarya hammadde tedarı̇ ğı̇ ve yarı mamul üretı̇ mı̇
incelenmiştir. Batarya teknolojileri ana başlığı altında temel teknolojiler, lityum iyon pillerde
teknoloji, yeni nesil pil teknolojileri ve fırsatlar alt başlıkları yer alırken batarya hammadde
tedariği ve yarı mamul ana başlığı altında hammadde tedarik süreçler ve malzemeden yarı
mamül üretim alt başlıkları yer almaktadır.

I. BATARYA TEKNOLOJİLERİ
Farklı elektrokimyasal batarya teknolojilerinin, uygulamalar bazında avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Bu sebeple batarya enerji depolama sistemlerinin nerede ve hangi hizmet için
kullanılacağı batarya seçiminde en önemli kriterdir. Temel batarya teknolojisi olarak bu
bölümde kurşun asit, lityum iyon ve akışkan batarya olmak üzere üç farklı elektrokimyasal
batarya teknolojisine odaklanılacaktır.
A. TEMEL TEKNOLOJİLER
1. Kurşun Asit Batarya
Kurşun-asit batarya teknolojileri küresel bazda en önemli ve en büyük piyasaya sahip olma
özelliğini günümüze kadar korumuşlardır. Fakat diğer batarya teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler (özellikle lityum-iyon) nedeniyle, kurşun asit batarya piyasası büyüme hızının
önümüzdeki yıllarda yavaşlama sürecine gireceği öngörülmektedir.37
●

●

●

●

Kurşun-asit bataryaların kullanımı 150 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Kurulum
sayısına ve toplam kurulu kapasiteye bağlı olarak teknolojik açıdan en eski ve en
yaygın kullanılan şarj edilebilir batarya teknolojisidir.
Genellikle geniş bir uygulama yelpazesine ve iyi bir maliyet-performans dengesine
sahiptir. Bununla birlikte nispeten çok düşük enerji/ağırlık ve düşük enerji/hacim
oranlarına rağmen, yüksek akım sağlama kabiliyetleri nedeniyle hücrelerinin
nispeten yüksek bir güç/ ağırlık oranına sahip olduğu söylenebilir.
Genel olarak derin deşarj durumlarına iyi cevap veremezler. Kurşun maddesi, bazı
uygulamalar veya kullanım alanları için toksitesinden dolayı uygun olmayabilir. Yine
de kurşun-asit bataryalar nispeten kolay geri dönüştürülmekte olup geniş bir pazara
sahiptir.
Kurşun-asit bataryalar, otomobillerde marş aküleri de dahil olmak üzere kesintisiz
güç kaynağı sistemlerinde, elektrikli bisikletlerde, forkliftlerde, golf arabalarında,
kırsal alanlardaki iletişim kuleleri gibi şebeke dışı uygulamalarda ve elektrik
şebekesinde kullanılmaktadır.

2. Lityum İyon Batarya

37
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Lityum iyon bataryaların; yüksek enerji yoğunluğu, yüksek şarj-deşarj verimi, kendi kendine
düşük deşarj oranları ve nispeten yüksek dayanıklı olmaları gibi avantajları vardır. Bunlara ek
olarak, şarj durumu batarya voltajından kolayca izlenebilir. Bu nedenle lityum-iyon batarya
özellikle mobil uygulamalar da kullanılmaktadır.
Lityum-iyon bataryalar özellikle mobil uygulamalar için en umut verici teknoloji olmasına
rağmen, hâlâ aşılması gereken bazı zorluklar vardır. Lityum-iyon hâlâ enerji yoğunluğunda,
hızlı şarj kabiliyetinde ve maliyetlerde iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadır. Diğer taraftan, lityumiyonun performansı dış koşullara karşı hassastır. Yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz
kalması durumunda, uzun vadede batarya ömrü önemli ölçüde azalabilir. Lityum iyon
bataryalarda güvenlik problemi (patlamalı yanma) de tam olarak çözülmüş değildir.
Önümüzdeki on yıl boyunca lityum-iyon teknolojisi; enerji depolama kapasitesi, şarj olma hızı,
ölçeklenebilir ve düşük maliyetli üretim özelliklerine sahip olması sebebiyle özellikle elektrikli
araçlarda kullanılacağı öngörülmektedir.
İlk primer lityum pilinin ticarileşmesi 1970’leri bulmuştur. 1980’lerde ise şarj edilebilen lityum
piller hakkında çalışmalar yapılmış ve başlangıçta lityum metalinin anot olarak kullanıldığı
lityum piller geliştirilmiştir. 1991 yılında Sony firması ilk lityum-iyon pili ticarileştirmiştir.
Günümüzde kullanılmakta olan lityum piller silindirik, prizmatik, kese (pouch) ve düğme pil
olmak üzere dört farklı şekilde üretilebilmektedir.
●
●

●

Piyasada çok farklı boyutlarda prizmatik piller mevcuttur. Bu tip piller yoğun olarak
mobil iletişim cihazlarında (telsiz, telefon, vb.) kullanım alanı bulmaktadır.
Kullanım alanına uygun boyutlandırılmış çok farklı boyutlarda kese tipi pil üretimi
mevcuttur. Günümüzde elektrikli araç bataryaları genellikle kese tipte pillerden
oluşmaktadır.
Düğme piller genellikle mAh seviyesinde (saat, hesap makinesi, vb.) enerji
depolamasının yeterli olduğu uygulamalar için kullanılan bir pil tipidir.

3. Akışkan Batarya
Akışkan batarya, geleneksel bir batarya ile bir yakıt hücresi karışımından oluşan bir
elektrokimyasal hücre çeşididir. Akışkan bataryaların 2 ila 10 saat arasında uzun süreli
depolama hizmeti sunmaları ümit vaat eden sistemler arasında olmalarını sağlamaktadır.
Vanadyum redoks akışkan batarya teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, farklı batarya
bileşenlerinin maliyetini düşürmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarında önemli bir potansiyel
göstermektedir. Bununla birlikte maliyet düşüşleri vanadyumun maliyeti ile sınırlı olmaktadır 38.
●

38

Akışkan batarya sistemleri, genellikle büyük, sabit endüstriyel uygulamalarda
kullanılmaktadır. Özellikle Vanadyum Redoks Akışkan bataryaların (VRFB)
günümüzde esnek tasarım, yüksek verimlilik, daha iyi güvenlik standartları ve uzun

SHURA, Batarya Eğilimler, Fırsatlar ve Yenilikçi Uygulamalar, 2019

49

●

yaşam döngüsü nedeniyle özellikle büyük ölçekli enerji depolama uygulamaları için
kullanılmaktadır.
VRFB, diğer redoks akışkan sistemlere kıyasla hücre kısmında yüksek voltaja sahiptir.
Bu sebeple, rüzgâr ve güneş santrallerinin şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmak için
lityum-iyon ve kurşun-asit batarya depolama teknolojilerine kıyasla daha ideal bir
seçenek olabilirler.

B. LİTYUM-İYON PİLLERDE TEKNOLOJİ
Bir pilde enerjiyi elektrokimyasal olarak depolamayı sağlayan temel bileşenler anot ve katot
aktif maddelerdir. Birim hacim ve birim kütlede depolanan enerjinin miktarını arttırmak
hedeflendiğinde, pil içerisindeki anot ve katot aktif maddelerin enerji depolama kapasitesinin
(mAh/g) iyileştirilmesi ve pil içerisindeki miktarının arttırılması gerekir. Bu iki çalışmanın
yapılması sonucunda pilde depolanan enerji yoğunluğu (Ws/kg) arttırılabilir. Birim hacim ve
birim kütlede depolanan enerjinin miktarını arttırmak istediğimizde kullanılabilecek üçüncü
yöntem de pilin çalışma geriliminin artırılmasıdır. Bu da istenen gerilimde kararlı olarak
çalışabilecek elektrolitin geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Çeşitli batarya teknolojilerinin teorik
ve pratik enerji yoğunluklarının bir karşılaştırmasının verildiği aşağıdaki grafikte de görüldüğü
üzere, Lityum-iyon piller yüksek enerji yoğunluğu değerleri ile kurşun-asit ve nikel bataryalara
göre öne çıkmaktadır.

Grafikte, teorik ve pratik kapasiteler arasındaki fark da göze çarpmaktadır. Teorik kapasiteye
pratikte ulaşmak imkânsız olsa da, mevcut enerji yoğunluklarını bu seviyelere olabildiğince
yaklaştırmak mümkündür.
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“Nickel Metal Hydride Batteries” çalışması 2017 yılında araç uygulamalarında kullanılan piller
ve enerji yoğunlukları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.39
Tablo 1. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum-iyon Pil Enerji Yoğunlukları
Pil Üreticisi

Pil Kimyası

Sınıflandırma

Enerji
Yoğunluğu
(Wh.L-1)

Enerji
Yoğunluğu
(Wh.kg-1)

Kullanıldığı
Araç

AESC

G/LMO-NCA

Kese

309

155

Nissan Leaf

LG Chem

G/NMC-LMO

Kese

275

157

Renault zero

Li-Tec

G/NMC

Kese

316

152

Daimler Smart

LG Chem

G/Ni-rich

Prizmatik

208

136

General Motor
Bolt

Li-Energy

G/LMO-NMC

Prizmatik

218

109

Mitsubishi
MEV

Samsung

G/NMC-LMO

Prizmatik

243

132

Fiat 500

Lishen

G/LFP

Prizmatik

226

116

Coda EV

Toshiba

LTO/NMC

Prizmatik

200

89

Honda Fit

Panasonic

G/NMC

Silindirik

630

233

Tesla
Model S

BASF-Ovonic

Ni/MH

Kese

427

145

-

i-

Japon NEDO (New Energy and Industrial Technology) tarafından 2010 yılında yayınlanmış
batarya teknolojileri yol haritasına göre; 2010 yılında hibrit araçlar için kullanılmakta olan
bataryalarda 70Ws/kg olan enerji yoğunluğunun 2020 yılında 200 Ws/kg’a ve 2000 W/kg olan
güç yoğunluğunun da 2020 yılında 2500 W/kg’a taşınması amaçlanmıştır. Benzer yaklaşım
elektrikli araçlar için de yapılmış olup 2020 yılında 250Ws/kg enerji yoğunluğuna ve 1500 W/kg
güç yoğunluğuna ulaşılması hedeflenmiştir. Lityum-iyon bataryalardaki limitte dikkate çekilerek
en fazla 300 Ws/kg değerine kadar ulaşmanın mümkün olduğuna işaret edilmiştir. NEDO
yaklaşımında 2030 yılı için “Innovative battery” başlığıyla 700 Ws/kg enerji yoğunluğu ve 1000
W/kg güç yoğunluğu hedefleri gösterilmiştir.
Benzer yaklaşımlar ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da yapılmıştır. DOE (US
Department of Energy) tarafından 2012 yılında yayınlanan batarya teknolojileri konusundaki
yol haritası göz önüne alındığında 2020 yılında pil seviyesinde 300 Ws/kg enerji yoğunluğu,
10 yıldan fazla ömür ve batarya paketi için 300 ABD Dolar/kWs maliyet hedefi belirtilmiştir.
39

Nickel Metal Hydride Batteries 2017 edit by Kwo Young

51

2016 yılında yayınlanan ‘Battery 500’ programı ile paket seviyesinde 500Ws/kg enerji
yoğunluğu hedeflenmiştir. Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında açıklanan batarya teknoloji yol
haritasına göre, pil seviyesinde enerji yoğunluğu hedefleri 2020 yılı için 350Ws/kg, 2030 yılı
için 400Ws/kg’dır.
Bu bölümde lityum-iyon pillerin teknoloji seviyesi hakkında genel bilgi sağlanması hedeflenmiş
olup, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin batarya teknoloji yol haritaları “IV. AB ve Diğer Ülkelerin
Batarya Teknoloji Yol Haritaları” başlığı altında detaylı olarak incelenmiştir.
C. YENİ NESİL PİL TEKNOLOJİLERİ VE FIRSATLAR
Lux Research tarafından Ekim 2015 tarihinde yayınlanan “The Next-Generation Battery
Roadmap” raporunda, dünya elektrikli araç batarya pazarında 2035 yılı sonuna kadar lityumiyon pillerin hakim teknoloji olacağı belirtilmektedir. 2025 yılları sonrasında farklı teknolojilerin
(Lityum-Sülfür veya Katı-hal) pazarda yer almaya başlayacağı öngörülmektedir. Yakın
gelecekte yüksek voltajlı katotlar, yüksek enerjili anotlar ve yeni elektrolitler gibi yeni aktif
malzemeler geliştirildikçe Li-iyon pillerinin tahmin edilen en yüksek enerji yoğunluğuna sahip
olacağı düşünülmektedir. Li-iyon pillerinin orta vadede yerini karbon/alaşım kompozitlere, daha
uzun vadede ise kapasite değerleri daha yüksek olan Li-S, Li-polimer, grafen, Li-hava, metalhava ve Na-tabanlı pillere bırakacağı tahmin edilmektedir.

Yeni nesil pillerin Li-iyon pillerine göre enerji yoğunlukları grafiksel olarak aşağıda
gösterilmiştir. Son yıllarda metal-hava pilleri ve Li-hava pilleri mevcutlara göre oldukça yüksek
enerji yoğunlukları sebebiyle yoğun ilgi çekmektedir.
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1. Lityum-Sülfür Piller
Lityum’dan oluşan anodun deşarj sırasında Sülfür / Kabon tabanlı katota bağlanması şeklinde
reaksiyona sahip Lityum Sülfür Bataryalar bilinen en yüksek enerji yoğunluğuna sahip Lityum
bataryalardır. Katot’daki sülfürün elektrolitte çözünmesi nedeniyle oluşan sülfür eksilmesi en
temel problem olduğundan bu teknolojide sülfür kaybını en aza indirgeyecek polysülfit
elektrolitler üzerinde geliştirme ve katottaki karbon’un nano wire şeklinde gelişimi üzerinde
başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca şarj ve deşarj karakteristiklerinin non-lineer olması bu
akülerin mikroişlemci destekli şarj/deşarj edilmesini gerektirmektedir. 40
2. Metal-Hava Piller
Anot olarak reaktif bir metalin, katot olarak ise oksijen yani havanın kullanıldığı metal-hava
pilleri yüksek spesifik enerjiye sahiptir. Genellikle elektrolit tipine göre sulu ve susuz olarak
ikiye ayrılır. Pil olarak primer, sekonder veya tekrar doldurulabilir çeşitleri vardır. Kullanılan
metaller Li, Na, Ca, Mg ve Zn olarak çeşitlendirilebilir. Metal-hava pillerinin sağladığı avantajlar
yüksek enerji yoğunluğu, değişken olmayan deşarj voltajı, uzun raf ömrü, toksik olmaması ve
metal çeşidine bağlı olarak düşük maliyetidir. Diğer pillere göre dezavantajları ise güç
yoğunluğunun ve çalışma sıcaklık aralığının sınırlı olması ve performansının çevresel şartlara
bağlı olmasıdır.
3. Katı Hal (Katı-Katı) Lityum-İyon Piller
Sağladığı avantajlara bağlı olarak üç çeşit elektrolit kullanılmaktadır. Bunlar; katı-hal polimer
elektrolitler, jel polimer elektrolitler ve anorganik veya katı seramik elektrolitlerdir. Katı-hal pilleri
kullanım olarak yanmaz elektrolitleri, yüksek enerji yoğunluğu, ekstra güvenlik cihazlarına
ihtiyaç duyulmaması, döngüsel kararlılıkları ve uzun ömürlü olmaları sebebiyle tercih
40
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edilmektedir. Bununla birlikte arada bir sıvı elektrolitin olmaması elektrotların birbirlerine direk
bağlanmasını sağlayıp batarya paketleri içinde daha az yer kaplamasına neden olmaktadır.
4. Sodyum-İyon Piller
Sodyum-iyon pillerinin Li-iyon pillerine göre daha az maliyetli alternatifleri oldukları
bilinmektedir. Sodyum rezervlerinin lityuma göre daha fazla olması, maliyetinin oldukça ucuz
olması ve deniz suyunda bile bulunması Na-iyon pillerine olan ilgiyi arttırmıştır.

II. BATARYA HAMMADDE TEDARİĞİ VE YARI MAMUL ÜRETİMİ
A.HAMMADDE TEDARİK SÜREÇLERİ
Lityum-iyon bataryada kullanılan kritik hammaddeler lityum, kobalt, grafit ve nikeldir. Lityum
pilde kullanılan madenler ve dünyadaki rezerv bölgeleri aşağıda gösterilmiştir.

Otomotiv bataryaları için birincil malzeme temini ile ilgili temel özellikler ve bilinen riskler
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloda tanımlanan zorluklardan bazıları, madencilik
sektörünün faaliyetlerini çerçeveleyen bir dizi düzenlemenin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu
düzenlemelere örnek olarak işyeri sağlığı ve güvenliği, su çekilmesi, atık ve atık su yönetimi,
emisyon salımı verilebilir. Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde geliştirilen bu
düzenlemeler, büyük madencilik şirketlerinin operasyonlarının gelişimini güvenlik, çevresel ve
sosyal gerekliliklere uygun bir şekilde çerçevelendirmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, iyi
uygulamaları tanımlamak ve çoğaltmak için etkili olan izleme/takip uygulamalarının
geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası forumların
süreçlere katılmaları yoluyla hem büyük madencilik şirketlerinin zorluklarla başa çıkabilmesi
hem de düzenleyici çerçevelerin ötesine uzanması sağlanmaktadır. Genel olarak, büyük
ölçekli madencilik faaliyetlerinin sadece mevcut zorluklarıyla ilgilenmemekte aynı zamanda
çözümler bulmak için proaktif bir role sahip olmaktadır. Elektrikli araç malzemeleri için uzun
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süreli tedarikin minimum olumsuz etkilerle gerçekleşmesini sağlamaya da yardımcı
olabilmektedir41.
Tablo 3. Otomotiv Bataryaları İçin Birincil Malzeme Temini İle İlgili Temel Özellikler ve Bilinen
Riskler42
Lityum

Kobalt

Nikel

Bakır

Bilinen Rezerv

61.8 Mton

27 Mton

300 Mton (onshore)

2.1 Gt

NPS@30’a göre
tahmini talep

0.97 Mton

1.1 Mton

5.3 Mton

6.4 Mton

1.9 Mton

2.1 Mton (2016
yılında küresel talebin
% 50'si batarya
pazarından)

11 Mton

12 Mton (sadece
batarya)

EV30@30’a göre
tahmini talep

Büyük jeolojik
kullanılabilirlik. Maden
arzının talebe ilişkin
arz fazlası mevcuttur.
Ancak üretim de talebe
Arz ve kapasite
ayak uydurmaya
artışındaki zorluklar
çalışmaktadır. Rezerv
bulunmasından
üretime kadar teslimat
süresi yaklaşık 10
yıldır.

Çevresel zorluklar

Sosyal zorluklar

Mevcut durumda
üretim fazlası
verirken, stoklama
sorunları
yaşanmaktadır. Yeni
kapasite için teslimat
süresi yaklaşık 10
yıldır. Pazar, yan ürün
çıkarılmasına oldukça
bağımlıdır.

Yerel ekosistemler
açısından önemli:
Kötü atık yönetimi
durumunda toprak ve
su kirliliği, işlemede
asit kullanımı
Kongo’daki
madenciliğin% 20'si
elemeği
madenciliğidir.
Elemeği
Lityum Üçgeninde*: su madenciliğinde sağlık,
kaynaklı çatışmalar,
güvenlik kaygıları
faaliyetten yeterli
yaşanmakta ve çocuk
oranda
işçiler
faydalanamayan yerel çalıştırılmaktadır.
(yerli) halk, yolsuzluklar Hem elemeği
madenciliğinde hem
de büyük ölçekli
madencilikte
yolsuzluk vakaları
yaşanmaktadır.
Lityum Üçgeni*: Yerel
ekosistemler ve su
kaynakları açısından
önemli etkiler

Jeolojik olarak bol,
ancak ürün
çeşitliliğinin sonu
gelmektedir.
Elektrikli araç
bataryalarına
uygun sınıf üretimi
için kapasitenin
artması diğer bir
zorluktur(Sınıf I>%
99 Ni içeriği).
Hava kirliliği, su /
toprak kirliliği,
zehirli atıklar ve asit
özütleme süreçleri
sebebiyle önemli
etkiler

Çevre sorunları
nedeniyle yerel
(yerli) halkla
çatışmalar
yaşanmaktadır.

Kaynakların
rezervlere
dönüştürülmesi için
uzun zamana ihtiyaç
duyan büyük
kaynaklardır
(ortalama 17 yıl).

Su kaynakları, yerel
su ve toprak kirliliği
açısından önemli
etkiler

Kongo ve bazı yerel
topluluklarda kobalt
için yaşanan
sorunlara benzer
şekilde yerel halk
yeni madencilik
faaliyetlerine karşı
çıkmaktadır.
(Su kıtlığı endişeleri
yaşanmakta) (Peru
ve Şili).

* Şili, Bolivya ve Arjantin’de yer alan ve And Dağları ile çevrili olan çok zengin lityum rezervlerinin yer aldığı bölgeye lityum
üçgeni adı verilmiştir.
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1. Lityum
Lityum, lityum-iyon bataryanın en kritik hammaddesidir. Tuzlu su temelli yataklardan ve sert
kaya mineral yataklarından üretilmektedir. Lityumun yaklaşık % 87'si salar olarak bilinen tuzlu
göllerden tuzlu su ile çıkarılır. Bu göllerin en yüksek konsantrasyonlu olanları ise Şili ve
Arjantin'de bulunmaktadır. 2018 yılında toplam lityum üretimi 85.000 ton gerçekleşirken dünya
çapındaki üretimin %60'ı Avustralya’da (51.000 ton), % 18,8’i Şili’de (16.000 ton), %9,4’ü
Çin’de (8.000 ton), % 7,3’ü Arjantin’de (6.200 ton), % 1,9’u Zimbabve’de (1.600 ton)
bulunmaktadır. Dünya lityum üretiminin %97,4'ü sadece bu beş ülke tarafından üretilmektedir.
Dünya çapındaki rezervlerin % 46,9'u Şili’de (7.500.000 ton), %20’si Çin’de (3.200.000 ton),
% 16,9’u Avustralya’da (2.700.000 ton) ve % 12,5’i Arjantin’de (2.000.000 ton) bulunmaktadır.
Lityum maden piyasası yakın bir zamana kadar ALB, SQM ve FMC maden şirketlerinin
hâkimiyeti altında iken, bu üç şirket dünya lityum pazarının % 85'ini oluşturmaktaydı. Ancak,
yakın tarihte Çin’in pazara girmesiyle birlikte bu üç firmanın pazar payı %53’e düşerken, Çinli
şirketlerin dünyadaki lityum pazarının yaklaşık % 40'ını kontrol ettiği görülmektedir. Dünyadaki
en büyük beş lityum madenciliği şirketleri; FMC, SQM, ALB, Tianqi Lithium ve Jiangxi Ganfeng
Lithium şirketleridir 43.
Lityum madenciliğinde etkin olan bu firmalar hakkındaki bilgiler aşağıda verilmiştir.
FMC: Philadelphia, ABD merkezli FMC Corporation, Arjantin'de Salar de Hombre Muerto
operasyonunu yönetmektedir. Şili'nin dışında en kaliteli mineral yataklardan birine sahiptir.
Sociedad Quimica Y Minera de Chile (SQM): Şili şirketi olup Şili'nin dünyadaki en yüksek lityum
konsantrasyonuna sahiptir. Ayrıca, Şili çölündeki yüksek buharlaşma oranlarından yararlanan Salar
de Atacama'daki düşük maliyetli lityum yataklarını da elinde bulundurmaktadır. Potasyum nitrat
pazar payının yaklaşık yarısına sahiptir ve dünyanın en büyük iyot üreticisidir. Şirketin, 2030'a kadar
414.000 metrik ton lityum çıkarmak için Şili ile uzun vadeli bir sözleşmesi bulunmaktadır.
Albemarle (ALB): Şili'de Salar de Atacama'da dünyanın 2. büyük tuzlu su lityum projesine sahiptir.
Ayrıca, ABD'de Silver Peak tuzlu su işletmesi ve Avustralya'daki Greenbushes sert kaya
işletmesinin %49'una da sahiptir44. 2043 yılına kadar Şili hükümetiyle yılda yaklaşık 80.000 ton
lityum çıkarabilmek için uzun vadeli bir sözleşmeye sahiptir.
Tianqi Lithium (TQC): Lityum üreticisi Tianqi Lithium, merkezi Çin'de bulunan Chengdu Tianqi
Group'un bir yan kuruluşudur. Dünyanın en büyük sert kaya tabanlı lityum üreticisidir45. Aynı
zamanda, Avustralya'daki Greenbushes operasyonunun % 51'ine sahiptir.
Jiangxi Ganfeng Lithium: 2000 yılında Çin'de kurulan dünyanın önde gelen lityum üreticilerinden
biridir. Şirket Çin'in ikinci büyük lityum üreticisidir.
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Türkiye’de ekonomik değere sahip lityum kaynağı bulunmamaktadır. Bazı göllerde yapılan
çalışmalarda lityum içeriğinin 40 ppm'i aşmadığı görülmüş olup, Tuz Gölü'nde 325 ppm lityum
tespit edilmiştir. 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. ETİ Maden desteğiyle Kırka Bor İşletme
Müdürlüğünde lityum kazanılmasına yönelik laboratuvar çalışmaları yapılmış olup, lityum
karbonatın üretilebilir olduğu görülmüştür. 400 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin
kurulması için çalışmalar devam etmektedir.
2. Kobalt, Nikel, Grafit, Manganez, Demir ve Silikon
Pil üretiminde kullanılan diğer kritik malzemeler kobalt, nikel, grafit, manganez, demir ve silikon
olarak özetlenebilir.
Kobalt: Tanımlanmış dünya karasal kobalt kaynakları yaklaşık 25 milyon tondur. Bu
kaynakların büyük çoğunluğu Kongo (Kinşasa) ve Zambiya'daki tortu barındırmalı
stratiform bakır yataklarında; Avustralya ve yakındaki ada ülkeleri, Küba'daki nikel
taşıyan laterit yataklarında; Avustralya, Kanada, Rusya ve Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki mafik ve ultramafik kayaçlarda barındırılan magmatik nikel-bakır sülfür
yataklarında bulunmaktadır. Atlantik, Hint ve Pasifik Okyanuslarının tabanındaki
manganez nodül ve kabuklarda 120 milyon tondan fazla kobalt kaynağı da tespit
edilmiştir. Kobalt talebinin 2030 yılına kadar belirgin bir şekilde artması beklenmektedir.
Kobalt talebi, katot kimyası türüne bağlı olarak değişecek olmakla birlikte, öngörülen
elektrikli araç üretimlerinin öngörülen maliyetlerde gerçekleşmesi için kobalt üretiminin
ölçeklendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de Meta Nikel Kobalt A.Ş. ticari üretime başlamış ve ilk ihracatını 2016 yılında
Manisa'nın Gördes kentindeki nikel ve kobalt işleme tesisinden gerçekleştirmiştir. Tesis,
10.000 ton / yıl nikel ve 750 ton / yıl kobalt üretim kapasitesine sahiptir. Kapasite, 2015 ila 2023
zaman aralığında tamamlanacak olan ikinci genişleme aşamasıyla 20.000 ton / yıl nikele iki
katına çıkartılacaktır.46
Nikel: Dünya metal nikel rezervinin toplamı 78 milyon ton iken görünür ve muhtemel
rezerv toplamı ise 130 milyon tondur. Bunun yaklaşık %40’ı sülfürlü yataklarda, %60’ı
lateritik yataklarda bulunur. Bilinen en önemli nikel yatakları; Avustralya, Brezilya,
Rusya ve Yeni Kaledonya Adaları, Küba, Filipinler ve Endonezya’da bulunmaktadır.
Dünya rezervinin %24’ü Avustralya’da (19 milyon ton), %13’ü Brezilya’da (10 milyon
ton), %10’nu Rusya’da (7,6 milyon ton), %9’ü Yeni Kaledonya Adaları (6,7 milyon ton)
ve %7 ‘si Küba’da (5,5 milyon) bulunmaktadır47.
Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı 40 milyon tondur. Manisa-Çaldağ, Manisa-Gördes
ve Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre en büyük nikel yataklarıdır. Ayrıca, Uşak–Banaz, Bitlis–
Pancarlı, Bursa–Orhaneli-Yapköydere, Sivas–Divriği-Gümüş, Bolu–Mudurnu-Akçaalan ve
Hatay-Payas-Dörtyol’da nikel yatakları da tespit edilmiştir. Türkiye nikel rezervlerinin 30 milyon
46
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tonu ise Manisa-Çaldağ sahasında bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük nikel rezervine sahip
olan Çaldağ yöresinde 29.7 milyon ton ham cevher mevcuttur. Çaldağ Nikel A.Ş. tarafından
açık ocak işletimi uygulanan ve üretim faaliyetlerinin 20 yıl sürmesi planlanan bu sahanın
toplam metal nikel rezervi yaklaşık 400 bin tondur48.
Grafit: Doğal grafit; toz grafit, pul grafit ve kristal grafit olmak üzere üç farklı şekilde
sınıflandırılmıştır. Toz grafit en az karbon oranına sahipken kristal grafit %99’dan fazla
karbon içerebilir. Batarya üretimi için karbon oranının %95’ten büyük olması ve
parçacık boyutunun 300 mikrondan küçük olması gerekmektedir. Doğal grafit
üretiminde toplam küresel üretimin ilk sırasında %68 oran ile Çin (tahmini 780.000 ton)
bulunurken % 13 oran ile Hindistan (149.000 ton) ikinci sırada yer almaktadır.
Hindistan’ı tonaj sırasına göre Brezilya, Kanada, Rusya, Ukrayna, Pakistan ve
Madagaskar takip etmektedir. Bu sekiz ülke dünya üretiminin % 97'sini
oluşturmaktadır49.
Grafit ve grafit temelli iletkenlik arttırıcılar için gerekli olan kalitede doğal grafit madeni
Türkiye'de bulunmamaktadır. Türkiye'de amorf grafit olarak adlandırılan toz grafit çıkaran
maden ocakları mevcuttur. Balıkesir, Bingöl, Muğla, Adıyaman, Yozgat ve Kastamonu’nun
İnebolu ilçesinde amorf grafit yatakları bulunduğu bilinmektedir. Türkiye'den çıkarılan amorf
grafitteki karbon oranı maksimum %70 civarındadır ve bu oran batarya üretiminde kullanılması
için uygun değildir. Batarya anot aktif malzeme üretiminde kimyasal işlemlerle küremsi hale
getirilmiş grafit kullanılmaktadır. İletkenlik arttırıcı grafen ve benzeri tozlar doğal grafitten basit
kimyasal işlemlerle elde edilebilmektedir. Eğer gerekli kalitede doğal grafit sağlanırsa grafit
temelli batarya malzemeleri Türkiye'de üretilebileceği değerlendirilmektedir.
Manganez: Dünyada kara kökenli mangan kaynakları büyüktür ancak düzensiz
dağılmıştır. Güney Afrika dünyanın tanımlanmış manganez kaynaklarının yaklaşık %
74'ünü, Avustralya %38’ni ve Gabon %30’nu oluşturmaktadır. 2014- 2017 yılları
arasında manganez ithalatının %27’sini Güney Afrika, %21’ni Gabon, %14’nü
Avustralya, %11’ni Gürcistan ve %27’sini ise diğerleri yapmaktadır50.
Türkiye’deki manganez yatakları oluşumları, yaşları, kökenleri ve yapısal özelliklerine göre dört
ana gruba ayrılırlar. Birinci grup genellikle hidrotermal ve hidrojenetik türdeki manganez
yataklarıdır. Bunlar, yüksek Mn-Si ve düşük Al-Fe içeriklidirler. Paleotetis, Karakaya, İzmirAnkara-Erzincan-Kars ve Güneydoğu Anadolu Sütur Kuşağı’nın içinde yaygındırlar. İkinci
grup, Batı Toroslar’da Alt Kretase yaşlı karbonatlar içindeki siyah şeylerle ilişkili yataklardır. Bu
yatakların Fe içeriği yüksek, Si içeriği ise düşüktür. Üçüncü grup, Karadeniz ve kıta yanının
volkanotortulları içindeki hidrotermal oluşumlu yataklardır. Dördüncü grup, Trakya
havzasındaki Oligosen çökelleri içindeki yataklardır. Düşük Mn-Si içerikli ancak büyük
rezervlidirler. Türkiye’deki manganez yatakları genelde düşük tenörlü ve küçük rezervli
yataklardır. Bilinen manganez rezervleri toplamı 4,5 milyon ton düzeyindedir. Bu rezervin
büyük bir bölümü, 4 milyon ton ile Denizli-Tavas-Ulukent yatağındadır. Türkiye’de manganez
cevheri üretimi Denizli-Tavas-Ulukent’te yapılmaktadır. 1991-1998 yılları arasında yapılan
Çaldağ Nikel Madencilik A.Ş. Çed Başvuru Raporu, 2013
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üretim miktarları ortalaması 24.000 ton civarındadır. Bu rakam 1988 yılında 42.000 tona kadar
yükselmiştir. Üretim miktarları 2001-2002 yıllarında 20.000 ton, 2003 yılında da 18.000 tona
düşmüştür.
Demir: Demir rezervleri hemen hemen tüm ülkelere yayılmış durumdadır. Avustralya,
Rusya, Brezilya, Çin, Hindistan, Ukrayna ve Kanada dünyada en büyük rezerve sahip
ülkelerin başında gelmektedir. 170 milyar ton olan dünya rezervinin %29’u
Avustralya’da (50.000 ton), %19’u Brezilya’da (32.000 ton), %15’i Rusya’da (25.000
ton), %12’si Çin ‘de (20.000 ton) ve %4’ü Ukrayna’da (6.500 ton) bulunmaktadır.
Türkiye demir rezervleri; Sivas, Malatya, Bingöl, Adana, Kayseri bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Bu cevherlerin yanı sıra Ankara, Balıkesir ve Adapazarı bölgelerinde de değişik büyüklüklerde
demir cevheri rezervleri mevcut olup, üretilen cevher çimento tesislerinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de Sivas Divriği’ndeki demir yatakları en önemli demir yataklardan olup burada
bulunan filizlerdeki demir yüzdesi % 60-70 oranındadır. Bu filizler Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikalarında işlenmektedir51.
Silikon: ABD hariç, ferrosilikon, silikon içeriği bazında dünya silikon üretiminin yaklaşık
% 62'sini oluşturmaktadır. Ferrosilikon üretimi için önde gelen ülkeler azalan düzende
ve ağırlık bazında Çin, Rusya ve Norveç'tir. Silikon metal için önde gelen üreticiler
arasında Çin, Norveç ve Brezilya yer almaktadır. Çin, 2018 yılında toplam küresel
silikon malzeme üretiminin yaklaşık % 60'ını oluşturmaktadır. 2014- 2017 yılları
arasındaki ithalat kaynaklarının %19’nu Rusya, %16’sını Brezilya, %14’nu Kanada,
%11’ni Çin ve %40’nı ise dünyanın geriye kalan kısmı oluşturmaktadır 52.
3. Bakır ve Alüminyum
Yukarıda belirtilen madenlere göre bakır ve alüminyum daha kolay bulunur ve maliyeti daha
düşüktür.
Bakır: Dünya bakır rezervlerinin yaklaşık %90’ının yeri bilinmektedir. En çok bakır
mineraline sahip ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri (Rocky Dağında ve Great Basin
bölgesinde), Şili, Peru (And Dağlarında), Afrika (Kongo ve Zambiya’da), Kanada
(Kuzey Michigan’da), Alaska, Çin, Rusya ve Avustralya’dır. Dünya’da bulunan 720 bin
ton bakır rezervinin %29’u Şili’de, %12’si Avustralya’da, %11’i Peru’da, %6’sı
Meksika’da ve %20’si diğer ülkelerde bulunmaktadır.
Ülkemizde 2016 yılına kadar tespit edilmiş olan bakır metal içeriği yaklaşık olarak 3,79 milyon
tondur. Adıyaman, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Giresun,
Kahramanmaraş, Kastamonu, Ordu, Rize, Siirt, Sivas ve Trabzon illerinde bakır rezervleri
bulunmaktadır53.
Alüminyum: Alüminyum doğada çok yaygın bulunmasına rağmen, metal alüminyum
ekonomik olarak boksit cevherinden elde edilir. Dünya boksit rezervi toplamı 55-75
milyar ton olup, bunun yaklaşık 30 milyar tonu işletilebilir rezerv durumundadır.
Dünyanın en zengin boksit rezervine sahip ülkesi olan Gine’de 7,4 milyar ton rezerv
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bulunmaktadır. Gine’yi sırasıyla Avustralya (6 milyar ton), Vietnam (3,7 milyar ton),
Brezilya (2,6 milyar ton) ve Jamaika (2 milyar ton) takip etmektedir. Bu beş ülke toplam
dünya boksit rezervinin %73’üne (22 milyar ton) sahiptir. Yüksek miktarda rezerve
sahip diğer ülkeler sıralamasında Endonezya ve Çin (1 milyar ton), Guyana (850
milyon ton), Hindistan (830 milyon ton) ve Rusya (500 milyon ton) yer almaktadır.
Türkiye’de MTA tarafından boksit arama çalışmaları sonucunda, görünür, muhtemel ve mümkün
rezerv toplamı 422 milyon tondur ve işletilebilir rezervin ise 63 milyon ton olduğu tespit edilmiştir.
En büyük boksit rezervi Konya Seydişehir ve Antalya Akseki yöresinde bulunmaktadır. Bu
sahalarda toplam rezerv 36,5 milyon ton iken işletilebilir rezerv 31 milyon ton’dur. Ayrıca, MuğlaMilas, Tufanbeyli-Saimbeyli, Zonguldak-Kokaksu, Isparta-Yalvaç, İslahiye-Payas, Bolkardağı ve
Alanya bölgelerinde boksit yatakları mevcuttur54.
B. MALZEMEDEN YARI MAMUL ÜRETİMİ
Lityum-iyon piller, katot (pozitif elektrot) ve anot (negatif elektrot) olmak üzere iki elektrotun
gözenekli yapıda bir separatör malzemeyle izole edilerek ayrılmasından oluşur. Elektrotlar ve
separatör uygun organik çözücüde çözünmüş (ör; etilen karbonat ve dimetil karbonat karışımı;
EC/DMC) uygun bir lityum tuzunun (ör; LiPF6) oluşturduğu Li + iyonlarını ileten bir elektrolit
ortamındadır. Katot aktif madde katot akım toplayıcısı olarak kullanılan alüminyum yüzeye ve
anot aktif madde ise anot akım toplayıcısı olarak kullanılan bakır yüzeyine iki taraflı kaplanır.
Bu kaplamalarda elektrot aktif maddeleri çoğunlukla iyi elektronik iletkenliğe sahip olmadığı
için iletken malzemelerle (karbon black, Super P, vb.) ve yüzeye daha kolay tutunması için
bağlayıcıyla (PVDF gibi uzun zincirli polimerler, PTFE, vb.) çamur yapılıp akım toplayıcılara
kaplanmaktadır.
Lityum pillerde enerjinin elektrokimyasal olarak depolanması sırasında dört temel pil
bileşeninin kritik öneme sahip olduğu bilinmektedir. Kritik bileşenlerden anot ve katot aktif
maddeler pilin birim kütlesi veya birim hacmi içerisinde depolanacak enerjinin miktarını
belirleyen bileşenlerdir. Elektrolit ve separatör de pilin çalışma şartlarını (şarj- deşarj hızı,
sıcaklık, güvenlik, vb.) belirleyen bileşenlerdir.
Lityum-iyon pillerin üretiminde kullanılan katot ve anot aktif malzemeler, elektrolit, separatör,
bakır, alüminyum folyo ve kullanılan diğer kimyasal malzemelerin üretim süreçleri hakkında
aşağıda bilgi verilmiştir.
1. Anot Aktif Madde
Mevcut lityum-iyon batarya teknolojilerinde anot olarak karbon temelli malzemeler
kullanılmakta ve bunların büyük çoğunluğunu da grafit oluşturmaktadır. Grafitin lityuma karşı
düşük çalışma potansiyeline sahip ve yüksek çevrim ömürlü olması anot olarak tercih edilme
sebeplerinin başında gelir. Başka bir uygulama da grafit yerine 0.8-1.6 V (Li/Li+’a karşı) çalışma
potansiyeline sahip anot aktif madde olan Li 4Ti5O12 (LTO)’ın kullanılmasıdır. Bu sayede
elektrolitin elektrokimyasal olarak indirgenmesi engellenir ve pilin daha uzun ömürlü ve yüksek
çevrim hızlarında çalışabilmesi imkânı doğar.
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Dünya çapında faaliyet gösteren bazı anot aktif madde üreticileri
●
●
●
●
●

Hitachi Chemicals,
Evonik,
Rocwood Lithium,
Ube Industries,
JFE Chemical,

●
●
●
●
●

Nippon Carbon,
Mitsubishi Chemical,
ShowaDenko,
Tokai Karbon
Kureha’dır.

Anot üretimi sırasındaki ilk aşama, anot aktif madde, iletkenlik arttırıcı katkı maddesi ve
bağlayıcı karışımının bağlayıcıyı çözebilen bir çözücü içerisinde karıştırılarak homojen hale
getirilmesidir. Homojen hale getirilmiş karışım bakır folyo üzerine istenen kalınlıkta (yaklaşık
80-200 mikron) kaplanarak kurutulur. Amaç istenen aktif madde yükleme oranına (mg/cm 2)
sahip elektrotlar hazırlamaktır. Daha sonra da bakır folyo üzerine kaplanmış olan aktif madde
sıcak hadde kullanılarak belirli bir gözeneklilik değerinde ulaşacak şekilde haddelenerek rulo
halinde üretilir.
2. Katot Aktif Madde
Ticari lityum pillerde katot aktif madde olarak LiCoO2, Li(Ni1/3Mn 1/3Co1/3)O2, LiMn2O4 ve
LiFePO4 kullanılmaktadır. Lityum-iyon pillerin performansını büyük oranda katot aktif maddeler
sınırlandırmaktadır. 2001 yılında geliştirilen ve günümüzde daha yaygın kullanılan
Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2 oluşumu üç geçiş metalini eşit miktarda ihtiva eder ve yüksek kapasite,
hızlı şarj-deşarj yeteneği ve yüksek voltajlarda çalışabilme özelliklerine sahiptir. Yüksek şarj
gerilimi kapasiteyi arttırmasına karşın çevrim boyunca kapasitenin hızlı bir şekilde düşüşüne
sebep olabilmektedir. Son yıllarda NCA olarak tabir edilen ve nikelce zengin olan
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 katot aktif maddelerin yüksek enerji depolama kapasiteleri nedeniyle
tercih edildiği görülmektedir. Ancak nikel oranının artmasının güvenlik risklerini de arttırdığı
bilinmektedir. Ayrıca lityumca zengin geçiş metallerinin oksitlerinin karışımından olan katot
aktif maddelerin 4,8 voltlara varan gerilimlerde oldukça yüksek kapasite değerine (>250
mAh/g) ulaşmalarına rağmen, elektrolitin 4,2 voltun üzerinde bozunması nedeniyle aktif olarak
kullanılamadığı bilinmektedir.
Standart bir elektrot üretimi tüm uygulamalar için verimli sonuç vermeyecektir. Farklı
uygulamalar için (bilgisayar, telefon, elektrikli araç, vb.) enerji ve güç yoğunlukları değişeceği
için uygulamaya özel elektrot tasarımı yapılması gerekmektedir. Farklı tasarımların gerekliliği
nedeniyle üretim süreçlerinde de farklılıklar olmaktadır. Bu nedenle uygulama alanına uygun
elektrot tasarımı ve üretimi yapılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, LCO tüketici elektroniği
üretiminde kullanılan en popüler teknolojidir. Ancak, otomotiv ya da enerji depolama gibi büyük
ölçekli uygulamalara uygun değildir. Elektrikli araçların öncelikle ihtiyaç duyduğu özellikler
sürüş mesafesinin uzunluğu ve şarj olma süresinin kısalığıdır. Dolayısıyla, daha uzun sürüş
mesafesi sağlamak için yüksek enerji kapasiteli bataryaya ihtiyaç duymaktadır. Bu tip
uygulamalar için NMC ve LFP kimyasının kullanılması tercih edilir. Sabit enerji depolama
sistemlerinin ise yenilenebilir enerji sistemlerinin şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırmak
için tepe yük değişimi ya da frekans regülasyonu gibi uygulamaları bulunmaktadır. İhtiyaç
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duyulan özellik farklı olduğundan, kullanım amacına göre bataryanın kimyası farklı olmalıdır.
Aşağıdaki şemada çeşitli kimyaların taşıdıkları özellikler görülebilir.

Dünyada faaliyet gösteren bazı katot aktif madde üreticileri ve ürettikleri katot aktif madde ile
ilgili bilgiler şöyledir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NichiaChemical
Umicore
TodaKogyo
TanakaChemical
AGC SeimiChemical
NipponChemicalIndustrial
NipponDenko
Sumitomo Metal Mining
Mitsubishi Chemical HD
MitsuiEngineering&Shipbuilding
Sumitomo Osaka Cement
LG Chem

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

:LiCoO2, LiMn2O4 ve NMC
:LiCoO2, LiMn2O4 ve NMC
:LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 ve NMC
:LiCoO2 ve NMC
:LiCoO2, LiNiO2 ve NMC
:LiCoO2 ve NMC
:LiMn2O4
:LiCoO2, LiNiO2 ve NMC
:LiCoO2 ve NMC
:LiFePO4
:LiFePO4
:NMC
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3. Akım toplayıcı
Anot hazırlanması sırasında bakır folyo akım taşıyıcı olarak kullanılır ve folyonun her iki tarafı
anot aktif madde ile kaplanır. Bu amaçla kullanılan bakır folyo kalınlığı 8 ile 12 mikron arasında
olmaktadır. Bakır folyonun kalınlığı kullanım alanına uygun olarak pil tasarımına bağlı seçilir.
Bu üretimi yapan ve dünya çapında faaliyet gösteren firmalardan bazıları Furukaw a Electric,
Nippon Foil Manufacturing ve Nippon Denkai’dir.
Katot üretimi sırasında akım taşıyıcı olarak alüminyum folyo kullanılmaktadır. Alüminyum 1070
katotta akım taşıyıcı olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bu amaçla 15 ile 25 mikron kalınlığında
folyo, pilin kullanım alanına göre seçilir.
Bu üretimi yapan ve dünya çapında faaliyet gösteren firmalardan bazıları
●
●
●

Sumitomo Light Metal Industries
Nippon Foil Manufacturing
….

4. Elektrolit
Elektrolit, lityum iyonunun difüzyonunu ve elektrotlarla olan arayüz tepkimeleri üzerinden pilin
elektrokimyasal davranışını etkilediği için lityum-iyon pillerin kritik bileşenlerinden bir tanesidir.
Üstün özelliklere (hücrenin yanma ve patlama özelliklerini azaltma, kimyasal ve
elektrokimyasal dayanıklılık, tekrar edilebilir ve kolay üretilebilirlik, düşük maliyet, saklama ve
uygulama esnasındaki mekanik mukavemet, daha yüksek iyon iletkenliği vb.) sahip pil üretimi
için elektrolitlerin geliştirilmesi bir ihtiyaçtır. Farklı katkı maddelerinin pilin çalışması sırasında
farklı görevleri yerine getirdiği düşünülmekte ve farklı amaçlara yönelik uygulamalar üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır.
Lityum pillerde sıvı elektrolit olarak, lityum tuzlarının (genellikle LiPF 6) karbonatlardan oluşan
bir veya birden fazla organik çözücüdeki bir molarlık çözeltisi kullanılır. Organik çözücüler;
etilen karbonat (EC), dimetil karbonat (DMC), dietil karbonat (DEC), etil metil karbonat (EMC)
gibi doğrusal veya halkalı yapıdaki çözücülerdir. EC yüksek dielektrik sabitine sahip olan ve
en çok tercih edilen organik çözücü olmakla birlikte, oda sıcaklığında katı halde bulunmaktadır.
Bu yüzden geniş çalışma sıcaklık aralığı elde edilmesi için EC diğer çözücüler (EMC, DEC ve
DMC, vb.) ile birlikte kullanılmaktadır.
Dünya çapında faaliyet gösteren bazı elektrolit üreticileri
●
●
●
●
●
●
●

BASF
DOW
DuPont
Mitsui Chemicals
Mitsubishi Chemical
Rockwood Lithium
Ube Industries

●
●
●
●
●
●
●

Tomiyama Pure Chemical Industries
Cheil Industries (Samsung)
Kanto Denka Kogyo
Stella Chemifa
Morita Chemicals
Panax E-tec
LG Chem
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5. Separatör
Separatör, karşıt polariteye sahip elektrotlar arasına yerleştirilen, iyon akışına izin veren ve
elektrotlar arasında elektrik kontağını engelleyen gözenekli bir zardır. Separatörler kimyasal
ve elektrokimyasal olarak kararlı olmalıdır. Ayrıca mekanik olarak dayanıklı olmaları, pil üretim
işleminde maruz kalacakları işlemlerde önemli bir husus olarak yer almaktadır.
Ucuz olmaları, kimyasal dirençlerinin yüksek olması ve işlenmelerinin kolay olmasından dolayı
polietilen, polipropilen ve bunların karışımlarından oluşan mikro gözenekli poliolefin filmler
lityum-iyon pillerinde separatör olarak oldukça çok kullanılmaktadırlar.
Poliolefin separatörler kuru ve yaş yöntemlerle elde edilebilirler. Polimerler ekstruder yardımı
ile ince filmler haline getirildikten sonra germe yöntemi ile gözenekler oluşturulmaktadır. İdeal
bir separatörün iyonik direnci sıfır olmalıdır. Bu ancak yüksek gözenekler ile sağlanabilir.
Poliolefinlerde gözeneklilik oranı %30 ile %55 arasındadır. Bu separatörlerin dezavantajı
düşük polarite ve yüzey enerjilerinden dolayı elektrotlar ve kullanılan elektrolitler ile
uyumluluklarının az olmasıdır.
Separatör üretimi yapan ve dünya çapında faaliyet gösteren firmalardan bazıları
●
●
●
●
●
●

Asahi Kasei,
Dupont,
Entek,
Evonik,
GS Yuasa,
Sumitomo Chemical,

●
●
●
●
●
●

Mitsubishi Chemical,
Mitsui Chemicals,
Ube Industries,
Tonen/Toray
Celgard
SK Innovation
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EK-2: Sektörler Arasında Batarya İhtiyacının Belirlenmesi

EK-3: Avrupa Batarya Birliği Batarya Yol Haritası
I. EBA250 (EUROPEAN BATTERY ALLIANCE)
Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılının Ekim ayında kurulan ittifakın amacı, Avrupa’da
rekabetçi ve sürdürülebilir bir pil üretim değer zinciri oluşturarak Avrupalıların daha güvenli
trafik, daha temiz araçlar ve daha sürdürebilir teknolojik çözümlerden faydalanmasını
sağlamaktır.
İttifakın sanayi geliştirme programı, EIT InnoEnergy tarafından yürütülmekte olup, paydaşlar
ile yapılan çalıştaylar sonucunda 18 adet öncelikli alan belirlenmiştir. Belirlenmiş olan öncelikli
alanlar ve ilgili aksiyon planları aşağıda verilmiştir.
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Avrupa Batarya Birliği Öncelikli Eylem Planı (EBA 250 Priority Actions)
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Secure access to sustainably produced battery raw materials at reasonable cost
1. Secure access to raw materials from resource-rich countries outside the EU.
2. Facilitate the expansion/creation of European sources of raw materials.
3. Secure access to secondary raw materials through recycling in a circular economy of
batteries.
Make Europe the global leader in sustainable battery technology
4. Support the growth of a cell manufacturing industry, with the smallest environmental
footprint possible.
5. Create and sustain a cross-value chain ecosystem for batteries. This includes mining,
processing, materials design, 2nd life, and recycling within the EU, encouraging crosssectoral initiatives between academia, research, industry, policy, and the financial
community.
Support European battery manufacturing in order not to miss the expected massive
growth in market demand (250B€ per year in 2025)
6. Ensure the availability of high-quality and high-performance cells for European industries
for the purpose of maintaining the competitiveness of several European industries.
7. Front-loading financially, e.g. IPCEI (Important Projects of Common European Interest)
and/or other financial instruments such as tax incentives, the necessary investments are a
must in order to be prepared for demand uptake.
8. Accelerate the process and cut time to market to meet market demand and surpass
international competitors.
Create and support new markets for batteries, e.g through the “Clean Energy” & the
“Mobility” packages. This also includes new initiatives, to support sustainable
solutions for power, transportation and industry sectors in line with EU climate goals.
9. Increase the demand for e-mobility solutions including “yellow machines”.
10. The function of batteries and battery systems must be seen as plurifunctional, in the
context of both power and transportation sectors. For ESS, regulation (or absence of
regulation) enabling the right business models is crucial.
11. Use incentives to make storage an alternative to conventional grid reinforcement.
12. Enable integration of ESS at all levels of the power system including behind the meter.
Grow Europe’s R&I capacity. Develop and strengthen skilled workforces in all parts
of the value chain and make Europe attractive for world-class experts.
13. Create a competitive advantage with constant incremental (e.g. lithium-ion) and
disruptive (e.g. solid state) R&I linked to the industrial ecosystem. This applies to all the
steps of the value chain (advanced materials, new chemistries, advanced manufacturing
process, BMS, recycling, business model innovations).
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14. Conduct advanced research in battery chemistry, battery systems, manufacturing and
recycling. Increase universities’ output in these areas through the involvement of industrial
stakeholders.
15. Attract worldwide talent with lighthouse projects for cell manufacturing. This is necessary
because sufficient and key human capital skills are missing in Europe, especially in the field
of applied process design.
16. Make Europe attractive for world-class experts and create a competent workforce.
Involve the EU citizens in the journey: inform, educate & motivate
17. At the end of the supply chain there is always a B2C transaction. Public-sector efforts
(education in schools, role modelling and so on) should be invested in the general
population’s awareness and understanding of the entire value chain so that there is relevant
societal appropriation from the start. Fighting to keep the supply chain in Europe will
definitely help bridge the gap between the EU citizens and the politicians.
Ensure maximum safety for European citizens and create a competitive advantage
through standardization
18. Standardize storage-related installations and safety rules, including charging
infrastructure, active load compensation and the enabling of vehicle-to-grid solutions.

Kurulduğu günden itibaren, Batarya İttifakı Avrupa’da güçlü ve rekabetçi bir batarya endüstrisi
oluşturmak için aktif olarak işbirliği yapan 250’den fazla paydaştan oluşan bir ekosistem haline
gelmiştir. Bu yapı içerisinde yer almak üzere, yatırımcıların finansmana erişimini
kolaylaştırmak amacıyla 2019 yılının Eylül ayında Yatırım Platformu Portalı kurulmuştur.

II. BATTERIES EUROPE ETIP
2019 yılının Haziran ayında kurulan Batteries Europe - Avrupa Teknoloji ve İnovasyon
Platformu (European Technology and Innovation Platform – ETIP) Avrupa’da batarya
teknolojisi ile ilgili araştırma ve inovasyon faaliyetleri için tek-durak olmayı hedeflemektedir.
Avrupa’daki tüm batarya değer zincirinin araştırma ve yenilik ihtiyaçlarını belirlemek,
önceliklendirmek ve koordine etmek amacıyla kurulmuş olan ETIP platformu, araştırma,
sanayi ve Avrupa Komisyonu hizmetleri ile üye devletlerden temsilciler içermektedir ve
koordinatörü InnoEnergy’dir. İş ortakları arasında EERA-European Energy Research Alliance,
EASE-European Association for the Storage of Energy bulunmaktadır.
ETIP platformunun önümüzdeki 3 sene içerisinde Avrupa için Stratejik Araştırma Gündemi ve
teknoloji yol haritalarını geliştirmesi hedeflenmektedir. Platformun çalışmaları 2007’den bu
yana AB’nin enerji ve iklim politikaları için araştırma ve inovasyon temeli görevi gören Stratejik
Enerji Teknolojisi planına dayanmaktadır (SET-Plan). SET Plan 2007 yılında açıklanmış
olmakla birlikte, AB’nin Enerji Birliği araştırma ve inovasyon önceliklerine etkin bir şekilde
uyum sağlamak üzere 2015 yılında revize edilmiştir. AB üye devletler ile İzlanda, Norveç,
İsviçre ve Türkiye’nin üye olduğu platform, Avrupa ile diğer ulusal araştırma programlarının
yapılandırılmasına yardımcı olur ve düşük karbon teknolojilerindeki önceliklere yatırımları
hızlandırmayı amaçlar. 10 adet aksiyonu bulunan planın 7. aksiyonu “e-mobilite batarya
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sektöründe küresel anlamda rekabetçi olunması”dır. Bu doğrultuda, bir Niyet Beyanı 56 ile
batarya performansı, maliyeti ile üretim ve geri dönüşüm kapasitelerine dair 2020 ve 2030
yıllarına ait hedefler57 açıklanmıştır. Buna göre, 2030 yılında hücre seviyesinde 400Ws/kg
enerji yoğunluğu, paket seviyesinde 250Ws/kg enerji yoğunluğu, 12 dakikalık hızlı şarj süresi,
20 yıl batarya ömrü ve 75EUR/kWs paket maliyeti hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Avrupa’da
2020 yılında 5GWs, 2030 yılında 50 GWs batarya hücre üretimi kapasitesi öngörülmektedir.
Niyet Beyanında belirtilmiş olan hedeflere ulaşılmasını sağlayacak teknoloji yol haritalarının
hazırlanması için 2017 yılında bir geçici çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu
otomotiv ve enerji depolama alanında kullanılan batarya teknolojileri için beş adet tema
belirlemiş olup, ana temalar aşağıdaki gibidir. Bu temalar altında çalışma grupları oluşturulmuş
olup, amiral gemisi çalışmaları devam etmektedir.
-

Malzeme amiral gemisi: Batarya için ileri malzeme teknolojileri

-

Üretim amiral gemisi: Eko-verimli üretim

-

Hızlı şarj amiral gemisi: hızlı şarj kapabilitesine sahip bataryaların geliştirilmesi

-

İkinci kullanım amiral gemisi: Elektrikli araç bataryalarının ikinci el kullanımı

-

Geri dönüşüm amiral gemisi: Yüksek verimli geri dönüşüm

Bununla birlikte, geçici çalışma grubu Niyet Beyanında belirtilmiş olan hedeflere ulaşılması
için yapılması gerekli araştırma ve inovasyon aktivitelerini üç odak alanında toplamıştır. Her
bir odak alanı için aktiviteler ve hedefler önerilmiş olup, bu öneriler SET-Plan Batarya
Uygulama Planı58 olarak yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan bu çalışmanın amiral gemisi
çalışmalarına girdi olması ve destek sağlaması beklenmektedir. Uygulama planı dâhilindeki
üç odak alanı ve ilgili teknoloji alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-

-

1. Odak Alanı: Malzeme/Kimya/Tasarım ve Geri Dönüşüm
o

E-Mobilite için ileri Lityum-iyon bataryaları – yüksek voltaj 4.5-5V Li-iyon ve
katı-hal Li-iyon

o

Li-iyon pillerin hızlı şarjının malzemeler ve pil bozulması üzerindeki etkisi

o

Sabit enerji depolaması için bataryaların geliştirilmesi

o

E-Mobilite için Li-iyon ve lityum bazlı teknolojilerin ötesi

o

Döngüsel ekonomi geliştirip kritik hammadde darboğazının engellenmesi

o

Avrupa’da bulunan jeotermal yataklarından lityumun geri kazanımı ile sert kaya
oluşumları için sürdürülebilir zenginleştirme süreçlerinin geliştirilmesi

2. Odak Alanı: Üretim
o

Hızlı sanayileşme hedefi doğrultusunda, malzeme işleme teknikleri ile üretim
bileşenlerinin mevcut üretim hatları ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmesi

56

https://setis.ec.europa.eu/system/files/integrated_set-plan/action7_declaration_of_intent_0.pdf
https://setis.ec.europa.eu/system/files/batteries_targets.pdf
58
https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/set_plan_batteries_implementation_plan.pdf
57
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o
-

Hücre ve batarya üretim ekipmanlarının geliştirilmesi

3. Odak Alanı: Uygulama ve Entegrasyon
o

Sabit enerji depolaması için batarya sistemlerinin hibridizasyonu

o

İkinci kullanım ve şebekeye akıllı entegrasyon

SET-Plan Batarya Uygulama Planında yer alan çalışma alanlarının detayı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

69

III. BATTERY 2030+
Endüstride ihtiyaç duyulan yeni-jenerasyon bataryaların sürdürülebilir, ekonomik, farklı
kullanım alanlarına uygun, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip, daha uzun ömürlü, tahmin
edilebilir sağlık durumuna sahip ve daha geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilmesi
beklenmektedir. Battery 2030 oluşumunun amacı bu özelliklerde ultra yüksek performansa ve
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akıllı fonksiyonlara sahip, sürdürülebilir bir batarya teknolojisine ulaşmaktır. Bu oluşum kimyanötr bir yaklaşım kullanmakta olup, temel araştırma için odak alanları aşağıdaki gibidir:
-

-

Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak batarya malzemelerinin hızlandırılmış keşfi ve ara
yüz mühendisliği geliştirilmesi
o

Malzeme hızlandırma platformu

o

Batarya ara yüz genomu

Etkin bir batarya yönetim sistemi kullanarak batarya hücre ve paketlerine akıllı
fonksiyonların eklenmesi
o

Akıllı algılama fonksiyonları

o

Kendi kendini iyileştirme fonksiyonları

-

Hücre tasarımı ve üretilebilirliği (kesişen alan)

-

Geri dönüştürülebilirlik (kesişen alan)

Yukarıda odak alanları listelenmiş olan kimya-nötr yaklaşımın aşağıda listelenmiş bulunan
hem mevcut hem de gelecek batarya teknolojileri için etkili olacağı öngörülmektedir.
-

-

Lityum batarya kimyası
o

3. Jenerasyon: ileri lityum-iyon (NMC622, NMC811)

o

4. Jenerasyon: katı hal lityum-iyon veya lityum-metal

o

5. Jenerasyon: lityum-hava, lityum-sülfür

Lityum sonrası batarya kimyası
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o
-

Sodyum-iyon, çok değerlikli(multivalent) metal-iyon, metal-hava, redoks
akışkan vb.

Gelecek batarya kimyası

Batteries Europe ve SET-Plan’da belirtilen hedeflere ulaşılmasında destek sağlamanın yanı
sıra, Battery 2030 oluşumunun hedefleri aşağıda görülebilir:
-

Batarya enerji yoğunlukları ve güç yoğunluklarının teorik ve pratik seviyeleri arasındaki
farkın en az iki kat düşürülmesi

-

Batarya dayanıklılığı ve güvenilirliğinin en az üç kat artırılması

-

Bataryaların yaşam döngüsü karbon ayak izinin en az beş kat düşürülmesi (belli bir
elektrik üretim miksi için)

-

Batarya geri dönüşüm oranının en az %75, kritik hammadde geri dönüşüm oranının
%100’e ulaşması

2019 yılının Mart ayında kurulmuş olan oluşumun, 2020 yılının Şubat ayında Battery 2030+
yol haritasını tamamlayıp açıklayacağı duyurulmuş olmasına rağmen henüz
açıklanmamıştır.59

59

https://battery2030.eu/roadmap/
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EK-4: Automotive Council UK Batarya Teknoloji Yol Haritası
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EK-5: Tez Listesi
2019-2020 Yüksek Lisans Tez Listesi
Lityum-iyon bataryalarda modelleme ve şarj durumu kestirimi
Demirce zengin ve titanyumca zengin oksit anot malzemelerin ferro-titanyum alaşımından eldesi ve
lityum iyon bataryalarda kullanımları
Lityum-iyon bataryalarda modelleme ve şarj durumu kestirimi
Yükselten çevirici topolojisine sahip lityum iyon piller için MPPT solar şarj kontrol cihazı
Pil test ve yönetim sistemi
Lityum iyon pil hücresinin termal karakterizasyonu
Atık çinko-karbon pil tozundan asidik ortamda çinko ve manganın çözündürülmesi
Şarj edilebilir piller için LiNi0.80Co0.15M0.05O2 (M=Al, Si, Ti) üretimi ve manyetik özellikleri ile pil
performansı arasındaki korelasyonun araştırılması
Kurşun asit akü elektrotlarında akım yoğunluk dağılımının modellenmesi ve karakterizasyonu
Hibrit araçlarda DC/DC kıyıcı ile akü şarj devresinin tasarımı ve uygulanması
Pozitif ızgara üzerindeki yüzey işlemlerinin kurşun asit akü performansına etkisi
Start stop araçlarda güçlendirilmiş akü tasarımı
Lityum-iyon bataryalarda modelleme ve şarj durumu kestirimi
Batarya yönetim sistemi tasarımı ve uygulaması
Simülatif bir batarya paketinin pasif termal korunumu
Elektrikli araçların batarya sistemlerinde ısı yönetimi
Adaptif sinirsel bulanık çıkarım sistemi ile elektrikli bir aracın batarya şarj durum tahmini
Elektrikli otobüslere yönelik yüksek kapasiteli batarya paketinin konfigürasyonu ve izlenmesi
Batarya yönetim sistemleri
Paralel hibrit bir aracın bulanık mantık yöntemi ile kontrolü ve diğer güç sistemleri ile karşılaştırılması
Lityum tabanlı aküler için şarj tahmini ve bir yönetim sistemi uygulaması
Lityum iyon pil hücresinin termal karakterizasyonu
Katı Hal Enerji Depolama Cihazlarında Fosfat Esaslı Ucuz Çözüm Yaklaşımları
Li-iyon batarya modelinin en uygunlaştırılması ve batarya bozunumunun incelenmesine katkılar
Adaptif sinirsel bulanık çıkarım sistemi ile elektrikli bir aracın batarya şarj durum tahmini
Lityum-iyon bataryalarda modelleme ve şarj durumu kestirimi
Elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalar için şarj durumu tahmini
Li-iyon batarya modelinin en uygunlaştırılması ve batarya bozunumunun incelenmesine katkılar
Batarya yönetim sistemi tasarımı ve uygulaması
Elektrikli araçlarda enerji depolama ve geri kazanımlı frenleme sistemlerinin incelenmesi
Lityum iyon pil hücresinin termal karakterizasyonu
Yenilenebilir enerjili hibrit enerji santrallerinin modellenmesi ve analizi
Lityum tabanlı aküler için şarj tahmini ve bir yönetim sistemi uygulaması
Elektrikli araçların batarya sistemlerinde ısı yönetimi
Lityum iyon malzemeler için ferrotitanyumdan zengin ve ti bakımından zengin oksit anot
malzemelerden üretim
Lityum iyon pillerin üstün döngü performansı için Nafion modifiye nca katot sentezi
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Lityum-iyon bataryalarda modelleme ve şarj durumu kestirimi
Li-iyon batarya modelinin en uygunlaştırılması ve batarya bozunumunun incelenmesine katkılar
Lityum tabanlı aküler için şarj tahmini ve bir yönetim sistemi uygulaması
Paralel hibrit bir aracın bulanık mantık yöntemi ile kontrolü ve diğer güç sistemleri ile karşılaştırılması
Simülatif bir batarya paketinin pasif termal korunumu
Yükselten çevirici topolojisine sahip lityum iyon piller için MPPT solar şarj kontrol cihazı
Elektrikli araç tahrik sistemlerinde kullanılan SMSM'nin minimum kayıp kontrolü
Elektrikli araçlarda güç grubu seçim algoritması geliştirilmesi
Yüksek çevrim performanslı lityum iyon bataryalarının katot elektrotları için dizayn edilmiş nafyon
yüzey iyileştirmeli NCA katot malzemeleri
Lityum iyon piller için birlikte çöktürme yöntemi ile kobalt içermeyen katot malzemesi üretimi ve
karakterizasyonu
Lityum iyon bataryalarda parça ömür kestirimi
Yükselten çevirici topolojisine sahip lityum iyon piller için MPPT solar şarj kontrol cihazı
Lityum iyon bataryalarda silisyum/karbon kompozitlerinin anot malzemesi olarak kullanılması ve
optimizasyonu
Lityum iyon pil hücresinin termal karakterizasyonu
Lityum iyon pillerindeki anot katot uçlarında kullanılan malzemelerin incelenmesi
Lityum-iyon bataryalarda sağlık durumu kestirimi için model geliştirilmesi
Volan ve lityum-iyon batarya enerji depolama sistemlerinin kıyaslanması ve hibrit enerji depolama
sisteminin farklı yük profilleri üzerinde performans analizi
Elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalar için şarj durumu tahmini
Katı hal Li iyon pillerinin üretimi ve elektrokimyasal karakterizasyonu
Katı hal enerji depolama cihazlarında fosfat esaslı ucuz çözüm yaklaşımları
Batarya yönetim sisteminin tasarımı ve uygulaması
Fotovoltaik enerji üretim tesisleri için batarya yönetim sistemi tasarımı
Ağır ticari araçların alternatör ve batarya yönetim sisteminin matematiksel modellenmesi ve enerji
verimliliğine katkılar
Elektrikli araçlarda batarya yönetim sistemi

2019- 2020 Doktora Tez Listesi
Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon akü paketleri için termal yönetim sistemi tasarımı
Düşük gerilim ile beslenen senkron relüktans motor ve sürücü tasarımı
Seri rezonans dönüştürücü tabanlı batarya şarj cihazında harmonik akım kontrol metodu ile güç
kontrolü
Lityum iyon piller için metalurjik silisyum / KNT / grafen çok fonksiyonlu anotların geliştirilmesi
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EK-6: TEYDEB Proje Listesi
BMS
Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi
Ağır Hizmet Aküleri İçin Batarya Yönetim Sistemleri Geliştirilmesi
Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı Ve Üretimi
Elektrikli Ve Hibrit Araçlar İçin Otomotiv Standartlarına Uygun Aktif Ve Pasif Dengeleme Özelliğine Sahip
Batarya Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
Hibrit Ve Elektrikli Otomobiller İçin Lityum İyon Tabanlı Enerji Depolama Sistemlerine Aktif Dengelemeli
Batarya Yönetim Sisteminin Tasarımı
L7 Sınıfı Elektrikli Araçlar İçin Batarya Yönetim Sistemleri Geliştirme Ve Üretimi
Elektrikli Ve Hibrit Araçlar İçin Araç Performans Parametrelerine Duyarlı Batarya Ve Enerji Yönetim
Sistemlerinin Geliştirilmesi
Ticari Araçlar İçin Batarya Yönetim Sistemi
Tip 209 Denizaltıları İçin Sualtı Patlamalarından Kaynaklanan Şok Yüklere Dayanıklı, Kimyasal Dayanımı
Arttırılmış Fiber Takviyeli Polimer (Ftp) Kompozit Denizaltı Batarya Kabı Geliştirilmesi
Gelişmiş Batarya Kontrollü Akıllı Enerji Depolama Ve Güç Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlarda Kullanılan Aküler İçin Basınç Dengeleme Ve Emniyet Elemanı
Yeni Nesil İnsansız Hava Aracı Batarya Teknolojisi
Akıllı Batarya (Akü) Sensörü Tasarımı Ve İmalatı
Kesintisiz Güç Kaynağı Akıllı Akü Kabineti
Askeri Saha Şartlarına Uyumlu, Şarj Ve Bakım Yapabilen Akıllı Batarya-Kabini Tasarımı
Hızlı Ve Kompakt Çoklu Batarya Şarj Ünitesinin Geliştirilmesi
Şarj Edilebilir Hava Pilleri
Pp Esaslı Malzeme İle,Derin Şarj-Deşarj Döngüsüne Sahip Aküler İçin,3 Boyutlu Labirent Sistemi Özelliği
İle Gaz Çıkışı Sırasında Elektrolit Sızdırmasını Önleyen,Akü Kapağı Tasarımı Ve Geliştirilmesi
Tekstil Üretim Hattını Besleyecek Akümülatör Sistemi
İplik Fikse Makineleri İçin Frıeze Ve Akümülatör Ünitesi Tasarımı Ve İmalatı
Gıda Soğutma Amaçlı Termal Batarya Tasarımı
Faz Değiştiren Madde İlaveli Batarya Termal Kontrol Sistemi Üretimi
Otomotiv Sektöründe Kullanılan Bataryalara Yönelik Otomatik Test, Analiz Ve Raporlama Sistemi
Geliştirilmesi
Traktörlerde Kullanılmak Üzere Yenilikçi Bir Akü Koruma Cihazının Tasarlanması Ve Prototipinin
Geliştirilmesi
Askeri Saha Şartlarına Uyumlu, Şarj Ve Bakım Yapabilen Akıllı Batarya-Kabini Tasarımı
MALZEME
Tekrar Doldurulabilir Yüksek Enerji Yoğunluklu Çinko-Hava (Zinc-Air) Batarya Geliştirilmesi
Membranlı Vanadyum Ve Membransız Kurşun Asitli Akışlı Redoks Bataryaların Geliştirilmesi Ve Elektronik
Güç Yönetimi
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Kurşun Asit Akülerde Formasyon Süresini Kısaltarak Verimi Arttırmak İçin Alfa/Beta Pbo2 Oranlarını
İzlemeye Dayalı Analitik Bir Yöntem Geliştirilmesi
İnce Film Elektrolit İle Nano Kompozit Elektrot İçeren Şarj Edilebilir Lityum İyon Pili Geliştirilmesi
Televizyon Yayıncılığı Ve Sinema Sektörüne Yönelik Lityum Tabanlı Batarya Çözümlerinin Geliştirilmesi
İleri Teknolojili Yerli Lityum İyon Bataryanın Geliştirileceği Yeni Nesil Akıllı Telefon Tasarımı
Modüler Li-Ion Batarya Bloğu
Hafif Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Cihazı Ve Li-ion Batarya Modülü Cihazı Ve Li-ion Batarya Modülü
Katma Değeri Yüksek Mangan Kimyasalların Yüksek Kalite Mangan Madeninden Üretilmesi Ve Mangan
Bileşiklerinin Yüksek Teknoloji Alanındaki Uygulamaları İle İlgili Araştırmaların Gerçekleştirilmesi
Uçak Akülerinde Kullanılan Ni-Cd Piller İçin Elektrot Üretimi
PAKETLEME
Elektrikli Toplu Taşıma Araçları İçin Batarya Ve Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Batarya Modül Ve
Paketlerinin Tasarlanması, Uygulanması Ve Testleri
ENERJİ VE DEPOLAMA
100 Watt Kapasiteli Katı Oksit Yakıt Pili Test İstasyonu Geliştirilmesi
500 Watt Şebeke Geri Dönüşümlü Elektronik Yük Tasarımı
Akıllı Şebekelere Uyumlu, Depolamalı Ve Dijital Kontrollu Fotovoltaik Guc Donusturucu Sıstemı
Bınaya Entegre Sıstemler Icın Yuksek Ustun Performansa Sahıp Fotovoltaık Modullerın Gelıstırılmesı
Boya Sentezli Güneş Pillerinde Kullanılan Nano Boyutlu Tio2 Tozunun Üretimi Ve Macununun
Hazırlanması
Denız Araclarındakı Egımlı Yuzeylere Uyan Fotovoltaık Gunes Panelı Uretımı
Dges Depolamalı Güneş Elektriği Santrali Teknolojisi Geliştirme Projesi
Elektrikli Araçlar İçin Hidrojen Yakıt Pilli Modüler Menzil Arttırıcı Geliştirilmesi
Enerdepo: Şebeke Uygulamaları Amaçlı, İleri Pil-Teknolojisine Dayalı, Enerji-Depolama Siber-Fizik Sistemi
Fotovoltaık Gunes Tabanlı Enerjı Sıstemlerı Icın Yuksek Verımlı Ve Dusuk Maliyetli Mikro-Evirici Uretımı
Fotovoltaik Hücreler Icın Gunes Konsantratörü
Fotovoltaik Üretim Birimleri Icın Enerjı Yonetım Sıstemı Tasarımı
Fotovoltaık Uretıme Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu İle Katma Değer Sağlanması Ve
Yaygınlığının Artırılması
Güneş Işığından Elektrık Enerjısı Üreten Fotovoltaik Lif Üretilmesi
Güneş Enerjili Yenilenebilir Isı Depolama Sistemi
Havaalanı Servis Araçları İçin 2 kw Kapasiteli Ht-Pem Yakıt Pili İle Çalışan Hibrit Güç Sistemi Geliştirilmesi
Ve Entegrasyonu
Hibrit Araçlarda Enerji Verimliliğini Arttıran, Yakıt Tüketimini Azaltan, Araca Entegre Isı Geri Kazanımlı
Dizel Motorlu Akü Şarj Ve Enerji Üretim Sistemi, Donanım Ve Algoritmalarının Geliştirilmesi
İnsansız Hava Araçları İçin Pem Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (Iha-Pem)
İnsansız Hava Araçları İçin Reformat Gaz Dayanımlı Anot Destekli Mikro Katı Oksit Yakıt Pili Sistemi
Geliştirilmesi (Iha-Koyp)
Konutlarda Enerji Verimliliğine Yönelik, Güneş Enerjisi, Ko-Jenerasyon Ve Akü Bankasını Birleştiren Bir
Sisteme Ait Prototipin Ve Enerji Yönetim Modülünün Tasarlanması
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Kuru Nabh4 Yakıt Kartuşuna Sahip Yakıt Pilinin Üretilmesi Ve İnsansız Hava Aracı Uygulamalarında
Kullanılması
Perovskit-Organik-İnorganik Hibrit Güneş Pilleri
Savunma Sanayi Ve Ulaştırma Sektörlerinde Kullanılmak Üzere Güç Yoğunluğu Arttırılmış Pem Yakıt Pilleri
İçin Metalik Bipolar Plaka Geliştirilmesi
Şebeke Bağlantılı Modüler Enerji Depolama Sistemi
Şebeke Bağlantılı Ve Batarya Depolamalı 100 Kw Gücünde Ozgun Bır Fotovoltaik Güç Kaynağı
Araştırılması, Geliştirilmesi Ve Prototip Sistem Uygulaması
Taşınabilir Ve Sabit Uygulamalar İçin Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynağı,Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip
Polimer Elektrolit Membran Yakıt Pilinin Yerli Olarak Geliştirilmesi
Titanyum Dioksit Nanotüp Tabanlı Perovskite Güneş Pili Hücreleri Ve Modülleri Geliştirilmesi Ve
Karakterizasyonu
Yakıt Pillerinde Kullanılmak Üzere İnterconnector Adı Verilen Ara Elemanların Üretimi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Uyumlu Enerji Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Yüksek Teknolojili Güneş Pillerinin Geliştirilip, Tasarlanarak Üretilmesi
ŞARJ
Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs Ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi
Telekom Uygulamaları İçin Şarj Dengeleme Sistemi Geliştirilmesi
Traksiyoner Akülere Yönelik Yüksek Verimliliğe Sahip Adaptif Şarj Yöntemi Geliştirilmesi
Elektrikli Araçlarda Elektrikli Tahrik Sistemini Kontrol Ederek Motoru Süren, İstendiğinde Bataryaları Ek
Bir Şarj Ünitesi Kullanmadan Şarj Edebilen Güç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Traksiyoner Akülere Yönelik Yüksek Verimliliğe Sahip Adaptif Şarj Yöntemi Geliştirilmesi
DİĞER
Li-İyon Pillerden Kobalt Geri Kazanımı
Entegre Rampalı Akülü Sandalye
Engelliler İçin Akıllı Çok Fonksiyonlu Kontrol Edilebilen Akülü Tekerlekli Sandalye
Klasik Tekerlekli Sandalyeler İçin Merdiven Çıkıp İnebilen Akülü Taşıyıcı
Şehir İçi Yük Taşımak Ve Kamu Hizmetlerinde Kullanılan, Yüksek Menzile Sahip, Kısa Sürede Şarj Olabilen,
Hafif Elektrikli Araç Kategorisinde, Maliyet Etkin Araçların Ticari Prototip Geliştirilmesi
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EK-7: Test Altyapısı
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