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ÖZET
Bu çalÕúmada, Türkiye’nin Tuz Gölü’nden sonra en büyük tuz üretim
sahalarÕndan biri olan playa karakterli AcÕgöl’de iklim parametreleri ile tuz
üretimi arasÕndaki iliúkileri ortaya koymak amaçlanmÕútÕr. AcÕgöl’de,
klimatik parametreler ile tuz üretimi arasÕnda sÕkÕ iliúkilerin oldu÷u ve tuz
üretimi açÕsÕndan büyük önem taúÕdÕ÷Õ görülmüútür. ølk bakÕúta verimsiz
çorak bir arazi görünümünde olan AcÕgöl, tuz üretiminin yanÕ sÕra,
çevresindeki mera alanlarÕnÕn varlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak hayvancÕlÕk açÕsÕndan
önemli bir prodüktif alandÕr. Havzadaki tuz üretimi geliúen teknoloji ve
iklimdeki kuraklaúma ile birlikte düzenli olarak artmÕútÕr. Havzada üç tuz
üretim tesisi bulunmakta olup, tuz üretimi 2008 yÕlÕnda 300,000 tonu aúmÕú
durumdadÕr. Özellikle sodyum sülfat üretiminde havza dünyada 6. sÕrada yer
almaktadÕr. AcÕgöl’de tuz, sodyum sülfat ve di÷er türev üretimlerin 2008
yÕlÕndaki toplam cirosu 100 milyon TL’yi bulmuútur. Havzada yaúayan
nüfusun önemli geçim kayna÷ÕnÕ oluúturan tuz üretimi, gerek yöre
ekonomisine gerekse ülke ekonomisine önemli katkÕlar sa÷lamaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: AcÕgöl, tuz, klimatik parametre, üretim devresi,
iklim periyodu.
ABSTRACT
The aim of this study is to state the relations between climatic
parameters and salt production in Acigöl, which is one of the biggest salt
production areas of Turkey, after The Lake Tuz. It is seen that the relations
between climatic parameters and salt production exist and these relations are
very important in Acigol. Acigöl, which seems to us an unproductive barren
land at first glance, is an important productive area, as well as salt
production. Because of developed technology and arid climatic conditions,
salt production increased steadily in the basin. Three salt production plants
exist in the basin and salt production reached to 300,000 ton/per year . The
basin takes place in the sixth sequence in terms of sodium-sulphate
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production in the world. Total endorsement of salt, sodium-sulphate and the
others in Acigol in 2008 reached to 100 million TL. Salt production, which
is important for the people in the basin in economic sense, provides
important contributions for country’ economy as well as local economy.
Key Words: AcÕgöl, salt, climatic parameter, production period, climate
period.
***
GøRøù
Tuz, tarihte zenginli÷in, kutsallÕ÷Õn ve aúkÕn sembolü olmuú, çeúitli
dönemlerde de÷eri altÕnla ölçülmüútür. Yiyeceklerini tuzla korumayÕ
keúfeden RomalÕ askerler, bu sayede Filistin'e kadar ulaúmÕútÕr. Eski
YunanlÕ’larda askerlerin maaúÕ tuzla ödenmiútir. øsyanlara, savaúlara yol
açmÕútÕr. Geçmiúte tuzu bulmak, çÕkarmak ve bir yerden di÷erine nakletmek
son derece zordu. Tuzun ekonomik olarak de÷erli olmasÕnÕn temel nedeni de
maliyetli olmasÕydÕ. Geliúen teknoloji ile birlikte dünyada bol miktarda tuz
rezervi oldu÷u anlaúÕlmÕú, günümüzde tuz sÕkÕntÕsÕ çeken ülke neredeyse
kalmamÕútÕr. Dünyada 120 ülkede tuz üretimi yapÕlmakta, toplam tuz üretimi
yÕlda 200-250 milyon ton civarÕnda gerçekleúmektedir. AyrÕca, tuzun
yaklaúÕk 8-9 milyar dolarlÕk bir ekonomisi sözkonusudur. Tuz üretiminde ilk
üç sÕrayÕ ABD, Çin ve Almanya almaktadÕr. Üç ülkenin toplam üretimi
dünya üretiminin yarÕsÕnÕ oluúturmaktadÕr (SedÕvy, 2009).
Ülkemizde ise yÕlda ortalama olarak 2,5 milyon ton/yÕl tuz (NaCI)
üretimi gerçekleúmektedir. AcÕgöl’de baúta sodyum sülfat (Na2SO4)
üretilmekte, bu ürün deterjan, cam ve tekstil sanayi gibi endüstriyel alanlarda
kullanÕlmaktadÕr. AcÕgöl’de üretilen sodyum sülfat ve tuz gibi ürünlerin
yÕllÕk cirosu 100 milyon TL’yi aúmÕú durumdadÕr.
AcÕgöl HavzasÕ, GüneybatÕ Anadolu’da, Denizli ile Afyonkarahisar’Õn
sÕnÕrlarÕ içerisinde yer alan tektonik bir depresyondur. HavzanÕn ya÷Õú alanÕ
1292 km2 olup, en derin kesimine AcÕgöl yerleúmiútir (ùekil 1 ve 2). Gölün
beslenimi, kaynaklar, mevsimlik akarsular ve ya÷Õúlarla olmaktadÕr.
AcÕgöl’ün deniz seviyesinden olan yüksekli÷i 836 m’dir. Gölün alanÕ,
1970’de 160 km2 iken 2008 yÕlÕnda 50 km2’ye kadar gerilemiútir. AcÕgöl,
ya÷ÕúÕn az oldu÷u yÕllarda ve özellikle yaz aylarÕnda büyük ölçüde
kurumakta ve tuz içerdi÷i için athalassik (tuzlu) göller sÕnÕfÕndan playa tipine
dahil edilmektedir (Erinç, 1967). Bu nedenle AcÕgöl’den faydalanma tuz
üretimi, çevresindeki mera alanlarÕnda hayvancÕlÕk ve kÕsmen de turizm
amaçlÕ olmaktadÕr.
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ùekil 1. AcÕgöl HavzasÕ’nÕn yer bulduru haritasÕ.

ùekil 2. AcÕgöl HavzasÕ’nÕn fiziki haritasÕ.
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1. ÇalÕúmanÕn Önemi
AcÕgöl, yaz devresinde neredeyse tümüyle kuruyacak seviyeye kadar
çekilmektedir. Gölün yaz devresinde kurumasÕ tuz üretimi için son derece
gereklidir. AcÕgöl, havzada yaúayan insanlarÕn önemli bir geçim kayna÷ÕdÕr.
Baúta Gemiú kasabasÕ olmak üzere, havzadaki di÷er yerleúim birimlerinde
yaúayanlar gerek daimi gerekse mevsimlik iúçi olarak tuz üretim tesislerinde
çalÕúmaktadÕrlar. Bu amaçla, havzada önemli bir ekonomik fonksiyon olan
tuz üretiminin, do÷al yollardan ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ ve klimatik
parametrelerle olan etkileúimini ortaya koymak önem kazanmÕútÕr. Özellikle
ülkemizde iklim de÷iúikli÷ine ba÷lÕ olarak sulakalanlar daralma e÷ilimine
girmiútir. Sözkonusu daralma e÷ilimi, AcÕgöl’de de kendini hissettirmekte,
gölün tamamen kuruyarak ortadan kalkmasÕ, sürdürülebilir kullanÕm ve
üretimin sonlanmasÕ anlamÕna gelecektir. Bu nedenlerle bu çalÕúmada, yöre
ekonomisi için son derece önemli olan tuz üretiminin esas olarak yÕl
içerisindeki ve yÕllara göre de÷iúimlerinin klimatik parametrelerle olan
iliúkilerini ortaya koymak hedeflenmiútir.
2. Veri ve Yöntem
Bu çalÕúmada, klimatik parametreler ile tuz üretimi arasÕndaki iliúkiler
ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. øklim özellikleri belirlenirken 1975-2008
yÕllarÕ arasÕndaki günlük verilerden yararlanÕlmÕútÕr. Böylece iklim
elemanlarÕ ile tuz üretimi etkileúimleri tespit edilmiú ve dönemsel faaliyetler
belirlenmiútir. Havzada, tuz üretim aúamalarÕ, üretim miktarÕ, yÕllara göre
(2001-2008) de÷iúimi ele alÕnmÕútÕr. Havza iklimini ortaya koymak için
Çardak ve DazkÕrÕ istasyonlarÕ verilerinden yararlanÕlmÕútÕr (1975-2008).
Tuz üretimi için havzada üretim yapan Sodaú, Koralkim, Alkim ve Otuzbir
Kimya tuz üretim tesislerinin verileri kullanÕlmÕútÕr. Tuz üretim aúamalarÕ
iklime ba÷lÕ olarak yÕl içinde dönemlere ayrÕlmÕú, yapÕlan iúlemlerin iklimle
iliúkileri tartÕúÕlmÕútÕr.
Havzaya ait kurak ve nemli dönemleri ortaya kayabilmek için Erinç, de
Martonne ve Thorthwaite indislerinden yararlanÕlmÕútÕr. øklimdeki
salÕnÕmlarÕ ortaya koymak için ise eklenik sapma yönteminden yararlanÕlmÕú
olup, bu yöntem uzun yÕllÕk dönemsel iklim salÕnÕmlarÕnÕ ortaya koymak için
kullanÕlan önemli yöntemlerden birini oluúturmaktadÕr. Eklenik sapma
grafiklerini hazÕrlarken öncelikle uzun dönem yÕllÕk toplam ya÷Õú miktarlarÕ
yÕllara göre sisteme girilir. Daha sonra ise sözkonusu yÕllara ait ortalama
ya÷Õú miktarÕ bulunur. Bu aúamadan sonra her yÕlÕn sapma genli÷i hesaplanÕr
ve yÕl yÕl toplanarak devam edilir. Birbirini izleyen yÕllar dizisi artÕ yönde
devam ederse nemli dönemi, eksi yönde devam ederse kurak dönemi,
düzenli olarak devam ederse kararlÕ dönemi oluúturmaktadÕr. Daha sonra ise
grafik olarak çizilir ve üzerinde e÷ilim dönemleri tespit edilir. Bu yöntemle
yÕllarÕn ya÷Õú bilançosu çÕkarÕlmÕú oldu÷u gibi kuraklÕk e÷ilimi de tespit
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edilmiú olur. østatistiksel olarak korelasyon analizleri yapÕlmÕútÕr (ùekil 3).
Korelasyon analizlerinde tuz üretimi ile sÕcaklÕk artÕúÕndaki iliúkiler
incelenmiú, aralarÕnda anlamlÕ bir iliúki çÕkmÕútÕr. Korelasyon analizi en az
aralÕk seviyesinde ölçülmüú iki de÷iúken arasÕndaki iliúkinin veya ba÷ÕmlÕnÕn
úiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekni÷idir. Bu analizlerden çoklu
regresyon, pearson ve varyans analizleri de gerçekleútirilmiútir. Her bir
analiz sonucunda tuz üretiminin sÕcaklÕ÷Õn ve buharlaúmanÕn arttÕ÷Õ 2000’li
yÕllardan sonra daha fazla oldu÷u ve artÕúlarÕn anlamlÕlÕk taúÕdÕ÷Õ
görülmüútür. øklimdeki de÷iúim e÷ilimlerini ortaya koymak için do÷rusal
analiz yöntemlerinden olan Quadradic Lineer trend kullanÕlmÕú, sÕcaklÕkta
gelecek 10 yÕlda artÕú, ya÷Õúta ise azalma sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.

ùekil 3. ÇalÕúma veri ve yöntem akÕúÕ.

3. Analizler ve Bulgular
Makroklima olarak Akdeniz øklimi’nin etki sahasÕnda yer alan AcÕgöl,
yükselti ve karasallÕ÷a ba÷lÕ olarak karasal iklim özellikleri gösterir. Erinç
(1967) ve Sungur (1974), AcÕgöl OvasÕ’nÕn yarÕkurak karakterde bir iklime
sahip oldu÷unu ortaya koymuútur. øklim modellemeleri sahaya
uygulandÕ÷Õnda Erinç, de Martonne ve Thorthwaite göre yarÕkurak, Aydeniz
iklim sÕnÕflandÕrmasÕna göre ise kurak iklim tipine girmektedir (Erinç, 1996).
YarÕkurak iklim úartlarÕnÕn hüküm sürdü÷ü AcÕgöl HavzasÕ’nda, küresel
ÕsÕnmaya ba÷lÕ olarak 1970’den günümüze kadar iklim yarÕ kuraktan kurak
iklime do÷ru de÷iúme göstermiútir. Özellikle ülkemizdeki de÷iúimleri ortaya
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koymak için yapÕlan çalÕúmalarda, yüzey sÕcaklÕklarÕnda 19. yüzyÕlÕn
sonlarÕnda baúlayan ÕsÕnma, aúa÷Õ yukarÕ her yÕl bir önceki yÕla göre daha
sÕcak olmak üzere, küresel sÕcaklÕk rekorlarÕ kÕrmÕútÕr. Yüksek sÕcaklÕklar
1998 yÕlÕnda rekor seviyeye ulaúmÕú, 1998 hem küresel ortalama hem de
kuzey ve güney yarÕmkürelerin sÕcaklÕk ortalamalarÕ açÕsÕndan, 1850’den
günümüze kadar olan devrede en sÕcak yÕl olmuútur (Türkeú vd., 2000).
Ya÷Õúta ise, Akdeniz HavzasÕ’nÕn da içinde oldu÷u subtropikal karalarÕn
önemli bir bölümünde her on yÕlda yaklaúÕk olarak % 3 azalma ortaya
çÕkmÕútÕr. Türkiye iklim de÷iúimlerinin yaúanabilece÷i riskli ülkelerden
birisini oluúturmaktadÕr. Özelliklede ülkemizin güney kesimi (Akdeniz ve
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi) co÷rafi konumlarÕndan dolayÕ iklim
de÷iúikliklerine çok duyarlÕ bölgelerimizi oluúturmaktadÕrlar (Türkeú, 1999;
Türkeú, 2002; Türkeú vd., 2007). Bu gibi iklimdeki de÷iúimler de AcÕgöl
HavzasÕ’nda kuraklÕ÷Õn artmasÕyla göl ve çevresinde hassas denge aúÕlmÕú ve
göl kuruma e÷ilimine girmiútir. Yörede sÕcaklÕk ve ya÷Õú trend analizleri
sunucunda kuraklÕ÷Õn artmasÕ yönünde sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.
AcÕgöl ve çevresinin iklimini ortaya koymak için uzun yÕllÕk ya÷Õú,
sÕcaklÕk, buharlaúma ve rüzgâr gibi iklim elemanlarÕ de÷erlendirilmiútir. Göl
çevresindeki DazkÕrÕ ve Çardak’Õn meteoroloji istasyonlarÕna ait 1975-2007
yÕllarÕ arasÕndaki veriler kullanÕlmÕútÕr. Göl çevresinde yÕllÕk ortalama ya÷Õú
miktarÕ 350-450 mm, ortalama sÕcaklÕk ise 13-13,5 oC arasÕnda
de÷iúmektedir. HavzanÕn içerisinde yer alan istasyonlarda ya÷Õú miktarÕ
Çardak ( 368,4 ) mm, DazkÕrÕ ( 392,5 ) mm’dir. AcÕgöl ve yakÕn çevresinde
yaz döneminde ya÷ÕúÕn azlÕ÷Õ, kÕú ve ilkbahar mevsiminde ya÷Õú fazlalÕ÷Õ
görülmektedir (ùekil 4). Maksimum sÕcaklÕk de÷erleri yaz aylarÕnda 30
o
C’nin üstüne çÕkmaktadÕr. Bu de÷erler evaporasyon için uygundur. Bu
devrede ortalama sÕcaklÕklarÕn 20 oC’nin üzerinde olmasÕ gerekmektedir
(ùekil 5). MayÕs-Haziran-Temmuz aylarÕnda sÕcaklÕ÷Õn etkisiyle glauber tuzu
suyunu kaybederek toz pudra halinde susuz formu olan thenardite
dönüúmektedir. Bu aúamadan sonrada toplama iúlemine geçilmektedir.
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ùekil 4. AcÕgöl ve çevresinde ya÷ÕúÕn aylara da÷ÕlÕúÕ.

ùekil 5. AcÕgöl HavzasÕ’nda sÕcaklÕklarÕn yÕla da÷ÕlÕúÕ.

AylÕk de÷erlere göre yapÕlmÕú analizlerde açÕk olarak görüldü÷ü üzere
yaz döneminde úiddetli kuraklÕk kendini göstermektedir. Thornthwaite
metoduna göre, buharlaúma Nisan-MayÕs aylarÕnda baúlamakta, Ekim’e
kadar úiddetli bir úekilde devam etmektedir. Su fazlasÕnÕn oldu÷u dönem tuz
üretim havuzlarÕna su alÕndÕ÷Õ döneme karúÕlÕk gelmektedir. MayÕs’tan Ekim
ayÕna kadar olan dönem su noksanÕ olan dönemi oluúturmakta, kuraklÕ÷Õn en
yüksek seviyeye ulaútÕ÷Õ döneme karúÕlÕk gelmektedir. Bu dönem tuz üretim
aúamalarÕndan kurutma ve toplama dönemine karúÕlÕk gelmektedir.
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BuharlaúmanÕn ve ortalama sÕcaklÕklarÕn yüksek olmasÕ tuz üretimini artÕrÕcÕ
rol oynar (ùekil 6-7). YÕllÕk buharlaúma miktarlarÕ ortalama (1100) mm
civarÕndadÕr. Buharlaúma miktarÕ yaz devresinde artarak 1300 mm’lere
çÕkmaktadÕr.
Erinç formülüne göre sahada kuraklÕk MayÕs ayÕndan Ekim ayÕna kadar
devam etmektedir. Özellikle Haziran’dan Eylül ayÕna kadar úiddetli
olmaktadÕr. de Martonne’ye göre ise yine úiddetli kurak dönem Haziran
ayÕndan Eylül ayÕna kadar sürmektedir. Ancak, ya÷Õú yetersizli÷i Mart ve
Nisan aylarÕndan itibaren baúlamaktadÕr. Dikkat çeken önemli bir nokta ise
DazkÕrÕ’da karasal etkilerin fazla olmasÕna ba÷lÕ olarak MayÕs ayÕnda
ya÷ÕúlarÕn fazla olmasÕ sonucu nemli döneme karúÕlÕk gelmesidir (ùekil 8).
Erinç ve de Martonne’ya göre yörede yaz dönemi kurak, kÕú dönemi ise
nemli devreye karúÕlÕk gelmektedir. Nemli dönemde göl seviyesinin
yükselmesi üretim havuzlarÕna su alÕmÕnÕ kolaylaútÕrmakta, yaz devresinde
ise evaporasyon için kuraklÕ÷a ba÷lÕ suyun ortamdan uzaklaúmasÕ tuz
üretimini kolaylaútÕrmaktadÕr.
AcÕgöl HavzasÕ’na yönelik olarak yapÕlan Quadradic Lineer trend
analizine göre, sÕcaklÕkta 2020 yÕlÕna kadar 0,3 oC’lik artÕú olaca÷Õ, ya÷Õúta
ise yaklaúÕk olarak 25 mm civarÕnda bir azalmanÕn olmasÕ öngörülmüútür
(Özdemir ve BahadÕr, 2008). Buharlaúmaya yönelik analizde ise, sÕcaklÕk
artÕúÕna ba÷lÕ olarak 60-80 mm’lik bir artÕú olaca÷Õ öngörülmektedir. Bu
artÕúlarÕn oldu÷u 2000’li yÕllardan sonra tuz üretiminde de artÕúlar olmuútur.
Bu dönemde hem artan sÕcaklÕ÷Õn etkisi hem de tuz üretimindeki teknolojik
geliúmeler tuz üretimin artmasÕnÕ da beraberinde getirmiútir. Tuz üretimi ile
sÕcaklÕk ve buharlaúma arasÕndaki korelasyon incelendi÷inde anlamlÕ bir
iliúkinin oldu÷u, sÕcaklÕ÷Õn ve buharlaúmanÕn arttÕ÷Õ devrelerde tuz
üretiminin de artÕú gösterdi÷i görülmüútür. Yörede kuraklÕk úartlarÕnÕn etki
derecesinin artmasÕ yÕllÕk tuz üretim miktarÕnÕ artÕrÕcÕ olsa da uzun dönemde
gölün kuruma e÷ilimine girmesi sürdürülebilirli÷ini tehlikeye sokmaktadÕr.
Yörede kurak geçen yÕllar ile tuz üretimi ararsÕnda pozitif yönde anlamlÕ
iliúki çÕkarken, nemli yÕllar ile tuz üretimi arasÕnda negatif yönde iliúki
çÕkmÕútÕr. Özellikle bu durum kuraklÕ÷Õn arttÕ÷Õ yÕllarda tuz üretim miktarÕnÕn
da arttÕ÷ÕnÕ, nemli yÕllarda ise azaldÕ÷ÕnÕ, iklimdeki kuraklÕk e÷ilimi tuz
üretimini, geliúen teknoloji ile birlikte destekleyerek her geçen yÕl üretimin
fazlalaúmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
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ùekil 6. Çardak’Õn Thorthwaite yöntemine göre su bilançosu

ùekil 7. DazkÕrÕ’nÕn Thorthwaite yöntemine göre su bilançosu.
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ùekil 8. DazkÕrÕ ve Çardak’ta Erinç ve de Martonne’ya göre yÕl içinde kuraklÕk
durumu.

AraútÕrma sahasÕnda rüzgar yön ve hÕzlarÕ incelendi÷inde, hakim rüzgar
yönünün batÕ oldu÷u ve topo÷rafik úekillenmenin bu durumun ortaya
çÕkmasÕnda önemli rol oynadÕ÷Õ görülmektedir. Havzada batÕ sektörlü
rüzgarlar yÕl içinde ortalama %40 frekans oranÕyla birinci sÕrada yer
almaktadÕr. Havzada rüzgarÕn úiddetli oldu÷u gün sayÕsÕ yÕlda 1-2 günü
geçmemekle birlikte, orta kuvvette esen rüzgarlÕ gün sayÕsÕ ise 15-20 gün
arasÕnda de÷iúmektedir. Özellikle tuz üretimini yaz devresinin sonunda
A÷ustos, Eylül ve Ekim aylarÕnda tuz toplama evresinde, etkili olan
rüzgarlardan olumsuz yönde etkilenmektedir.
Havzada vejetasyon süreleri ve klimatik mevsimlerin tuz üretimi ile
etkileúimlerini ortaya koymak için iklim öncelikle vejetasyon devresi ve
klimatik mevsimlerin ayrÕmÕna gidilmiútir. Havzadaki istasyonlardan
Çardak, AcÕgöl’ün batÕsÕnda 920 m. DazkÕrÕ ise, kuzeydo÷u kesiminde 980
m yükseklikte yer almaktadÕr. AcÕgöl ve çevresinde klimatik mevsimler
belirlenirken, ortalama günlük sÕcaklÕ÷Õn 12 0C’den düúük oldu÷u dönem kÕú,
kÕútan sonraki 12-16 0C ilkbahar, ortama sÕcaklÕ÷Õn 16 0C’den yüksek oldu÷u
dönemler yaz, 16 0C’den 120C’ye kadar olan ikinci dönem ise sonbahar
olarak ayrÕlmÕútÕr (Atalay, 1975; 1994). Ya÷ÕúÕn klimatik mevsimlere
da÷ÕlÕúÕna bakÕldÕ÷Õnda ise, DazkÕrÕ’da kÕú mevsimi 178 gün sürmekte ve
ya÷ÕúÕn % 67’lik kÕsmÕnÕ kapsamaktadÕr. ølkbahar ise 46 gün sürmekte ve
ya÷ÕúÕn % 22’lik oranÕnÕ, yaz mevsimi 106 gün sürmekte, ya÷ÕúÕn ise %
6’sÕnÕ, sonbahar ise 35 gün sürmekte ve ya÷ÕúÕn % 5’lik oranÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Çardak’ta 184 gün süren kÕú mevsiminde ya÷ÕúÕn % 82’si,
33 gün süren ilkbaharda % 9’u, 126 gün süren yaz mevsiminde % 7’si ve 22
gün süren sonbahar mevsiminde ise ya÷ÕúÕn % 2’si düúmektedir. Göl
çevresinde ya÷ÕúÕn mevsimlere da÷ÕlÕúÕ tuz üretimini olumlu yönde
etkilemektedir. KÕú döneminde ya÷ÕúÕn fazla olmasÕ tuz üretim havuzlarÕnÕn
dolmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Özellikle göl seviyesinin yükselmesi kÕú
döneminde gerçekleúmekte ve bu sayede tuz üretim havuzlarÕna su alÕmÕ
gerçekleúmektedir. ølkbahardaki fazla ya÷Õúlar ise, havuzlarÕn suyla fazla
dolmasÕna, çeúitli tortu malzemelerinin havuzlarda birikmesine havuzun
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daha uzun sürede drene edilmesine neden olmaktadÕr. Bu durum tuz
üretiminin gecikmeli gerçekleúmesine neden olur. Yaz döneminde ya÷ÕúlarÕn
az olmasÕ tuz üretimi için istenen bir durumdur. Yaz devresinde kurutma ve
sonbahara sarkan toplama iúlemlerinde ya÷ÕúÕn olmasÕ, üretimi olumsuz
yönde etkilemektedir. Göl ve çevresinde gerek yaz, gerekse sonbahar
ya÷ÕúlarÕnÕn azlÕ÷Õ evaporasyon, kurutma ve toplama iúlemlerinin kolayca
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
3.1. Tuz Üretimi ve øklim øliúkisi
Türkiye tuz yataklarÕ bakÕmÕndan zengin olup son yÕllarda tuz
üretimimiz iki- üç kat artmÕútÕr. Türkiye’deki tuz üretiminin büyük bir kÕsmÕ,
Tuz Gölü, AcÕgöl ile øzmir ÇamaltÕ tuzlasÕndan sa÷lanmaktadÕr (ùekil 9) .
Ülkemizde tuz, sodyum sülfat ve di÷er yan ürünler 2,5 milyon ton/yÕl
üretilmektedir (Alkim A.ù. 2008 yÕlÕ faaliyet raporu). Ülkemizde sodyum
sülfat üretimi AcÕgöl, Bolluk ve Tersakan göllerinden uzun yÕllardan beri
Alkim A.ù. ve Sodaú A.ù. (yalnÕz AcÕgöl'de) tarafÕndan yapÕlmaktadÕr.
AcÕgöl’de yÕlda 100000 ton civarÕnda sodyum sülfat üretilmekte olup, Alkim
60000 ton ile dünyada 6. sÕrada yer almaktadÕr ( Alkim, 2008 yÕlÕ faaliyet
raporu). Baúta yöre ekonomisine ve dolayÕsÕyla ülke ekonomisine önemli
katkÕlar sa÷lamaktadÕr. Bu amaçla göllerin do÷al bölümleri setlerle
çevrilerek üretim havuzlarÕ oluúturulmuútur. øklimle yakÕndan iliúkili olan
içerisinde do÷al úartlara ba÷lÕ bir üretim gerçekleútirilmektedir. Sodyum
sülfat iki yÕl süren zaman aralÕ÷Õnda gerçekleútirilmektedir. Buna göre yÕllar
içerisinde özellikle kurak ve nemli dönemlerin süreleri önemlidir.

ùekil 9. Türkiye’de göl ortamlarÕndaki tuz üretim merkezleri.

88

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, SayÕ: 2, AralÕk 2010

Özellikle ülkemizde sodyum sülfat üretimi AcÕgöl’de yo÷un olarak
yapÕlmaktadÕr. Bu amaçla gölün do÷al bölümleri ve yapay havuzlar
kurularak üretim havuzlarÕ oluúturulmuútur. Bu üretim havuzlarÕnda
gerçekleútirilen sodyum sülfat üretimi altÕ aúamada gerçekleútirilmektedir.
Bunlar sÕrasÕyla; (1) gölden havuzlara su pompalanmasÕ, (2) evaporasyon,
(3) so÷uma nedeniyle kristalleúme, (4) kristalleúme sonrasÕ drenaj, (5)
dehidrasyon (kuruma) ve (6) toplama evreleridir (ùekil 10). Normal
koúullarda her üretim havuzundan iki yÕlda bir sodyum sülfat (Thenardit)
üretimi gerçekleútirilmektedir. Ancak bazÕ durumlarda bu süre bir yÕla
inebilmektedir.

ùekil 10. Do÷al yollarla sodyum sülfat üretim aúamalarÕ.

Gölden üretim havuzlarÕna su pompalanmasÕ Ocak-Haziran aylarÕ arasÕ
yapÕlmaktadÕr. Ocak ayÕnda göl suyu bomesi 9-10 Be' (Be' : 100 gram tuz
çözeltisindeki tuz miktarÕnÕn gram olarak ifadesidir) iken havalarÕn ÕsÕnmaya
baúlamasÕyla evaporasyona ba÷lÕ olarak su bomesindeki artÕú Nisan ayÕna
kadar devam etmektedir. Su yo÷unlu÷u Nisan ayÕndaki ya÷Õúlar nedeniyle 12 bomelik azalmalar gösterirken ayÕn sonlarÕna do÷ru tekrar yükseliúe
geçerek Ekim ayÕna kadar devam eder. Bu aúamada bazÕ safsÕzlÕklar da
çökelmektedir. Ekim ayÕnda su yo÷unlu÷u 23-25 bomeye ulaúmaktadÕr.
Ekim ayÕndan itibaren KasÕm ve AralÕk aylarÕnda havalarÕn ve dolayÕsÕyla
üretim havuzlarÕndaki suyun so÷umaya baúlamasÕyla suda doygun haldeki
sodyum sülfat kristalleúmeye baúlamaktadÕr (Foto 1).
Kristalleúme sonrasÕ su yo÷unlu÷u 11-12 bomeye inmektedir. Ocak
ayÕndan itibaren üretim havuzlarÕnda CI' (Klor) ca zenginleúmiú atÕk su
drenajlanarak göle pompalanmakta ve Glauber tuzu olarak kristalleúmiú sulu
sodyum sülfat kristalleri do÷al dehidrasyona bÕrakÕlmaktadÕr. HaziranTemmuz aylarÕna kadar rüzgâr ve sÕcaklÕ÷Õn etkisiyle glauber tuzu suyunu
kaybederek toz pudra halinde susuz formu olan thenardite dönüúmektedir.
Toz halindeki bu susuz sodyum sülfata güneú malÕ da denmektedir. Güneú
malÕ süpürülerek toplanmakta ve do÷al haliyle sanayinin de÷iúik dallarÕna
pazarlanmaktadÕr (Gündo÷an, vd., 1995).
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Foto 1. A: Havuzlara su alÕmÕ ve dolmasÕ, B: Evaporasyona bÕrakÕlan havuzlar, C:
AcÕgöl, D: Üretim HavuzlarÕ, genel bir görüntüsü, E: Pudra halindeki tuz ve Alkim
tesisleri.

Göl çevresinde tuz üretimi yapmakta olan üç fabrika bulunmaktadÕr. Bu
fabrikalar sodyum sülfat üretmekte, bu ürün deterjan, cam ve tekstil sanayi
gibi endüstriyel alanlarda kullanÕlmaktadÕr. KÕú mevsiminde ya÷an ya÷Õúla
göle su giriúi artmakta bu da göl tabanÕnda bulunan mineralleri çözerek göl
suyuna karÕútÕrmaktadÕr. Daha sonra kurutma havuzlarÕna alÕnan bu sular yaz
sÕca÷Õnda kurumakta, buharlaúan suyun uçmasÕyla elde edilen sodyum sülfat
ve di÷er maddeler toplanmaktadÕr. Toplama iúleminde sodyum sülfatÕn en
üstte bulunan ve aúÕrÕ ince yapÕdaki pudra denilen kÕsmÕ isçiler tarafÕndan
süpürülerek elle toplanmakta, di÷er kÕsÕmlar ise makinelerle kazÕlÕp araçlara
yüklenmektedir. Havuzlardaki suyun kurumasÕ için havalarÕn oldukça
ÕsÕnmasÕ gerekmektedir. Bu nedenle sodyum sülfatÕn alandan toplanmasÕ
yazÕn gerçekleúmekte, hatta bu iú için fabrikalarÕn mevcut kadrosu yetersiz
kaldÕ÷Õndan mevsimlik isçiler istihdam edilmektedir.
AcÕgöl civarÕnda yaúayan insanlar için fabrikalar önemli geçim
kaynaklarÕdÕr. Özellikle Gemiú’te yasayan kiúiler yaz mevsiminde geçici isçi
olarak buralarda çalÕúmaktadÕrlar. HayvancÕlÕk dÕúÕnda belli bir geçim
kayna÷Õ olmayan Gemiú’te topra÷Õn tuzlu olmasÕ nedeni ile tarÕm oldukça az
yapÕlmaktadÕr. Baúka bir geçim kayna÷Õ olmayan halk soda fabrikalarÕnda
geçici isçi olarak çalÕútÕ÷Õ yaz döneminde kazandÕ÷Õ paralar ile
geçinmektedir. AyrÕca bu fabrikalar Gemiú’e kütüphane, asfalt yol vb. gibi
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yatÕrÕmlar yapmakta, böylece fabrikalarÕn halkÕn gözündeki de÷eri
artmaktadÕr.
AcÕgöl’de özellikle sodyum sülfat üretimi gerçekleútirilmekte olup
Türkiye'deki en büyük sodyum sülfat üreticisi Alkim A.ù. ve Sodaú A.ù.'di
AcÕgöl’de yer almaktadÕr. AcÕgöl’de 2008 yÕlÕnda üretilen 300.000 ton
glauber tuzu (kristal tip) sodyum sülfat, DazkÕrÕ Koralkim ve Sodaú
tesislerinde iúlenerek susuz rafine sodyum sülfat úeklinde üretilmiútir.
YapÕlan üretimin yarÕdan fazlasÕ (170.000 ton ) ihraç edilmiútir. AyrÕca,
Otuzbir Kimya tuz üretim tesisleri de üretim miktarÕnÕ yÕldan yÕla
artÕrmaktadÕr. AcÕgöl’de günlük üretim miktarÕ 900 ton olup yÕlÕn 320
gününde tuz üretimi gerçekleúmektedir. YÕllara göre tuz üretimi düzenli
olarak artmÕútÕr. Özellikle iklimdeki kuraklaúma e÷ilimi tuz üretimini olumlu
yönde etkilemektedir. Elde edilen verilere göre havzada tuz üretimi ve
kapasitesi 2001 yÕlÕndan 2007 yÕlÕna kadar sürekli bir artÕú göstermiútir.
Ancak, 2007’ye göre 2008 yÕlÕnda bir azalma ortaya çÕkmÕútÕr (ùekil 12).
AcÕgöl’de 2008 yÕlÕ tuz ve türevlerinin toplam cirosu 100 milyon TL’yi
aúmÕú durumdadÕr (Alkim ve Sodaú, 2008, YÕlÕ Faaliyet RaporlarÕ). Tuz
üretim tesislerinde çalÕúanlarÕn sayÕ 350 civarÕnda olup yaz aylarÕnda
mevsimlik iúçilere ba÷lÕ olarak sayÕ artmaktadÕr. Belli baúlÕ ihracat ülkeleri;
Yunanistan, Romanya, Lübnan, øran, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, KÕbrÕs,
Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Suriye'dir. Sodyum sülfatÕn ihracat
fiyatÕ ton baúÕna 115-150 $ arasÕndadÕr.
Sodyum sülfat, tekstil boyalarÕnÕ boyama iúlemini daha homojen ve
sa÷lÕklÕ hale getirecek úekilde etkileyen bir özelli÷e sahiptir. Sülfat pek çok
ülkede; genellikle yün boyamasÕnda kullanÕlmaktadÕr. Türkiye, Rusya, Çin,
øtalya, Japonya ve ABD gibi yün a÷ÕrlÕklÕ ürünler üreten ülkelerde gittikçe
büyüyen bir kullanÕm alanÕ oluúturmaktadÕr. Tekstil sanayinde boyama
prosesinde genel olarak Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat sulu çözeltileri
kullanÕlmaktadÕr.

ùekil 12. AcÕgöl’de yÕllara göre tuz üretim kapasitesi ve miktarlarÕ.
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4. TartÕúma
Bu çalÕúmada, AcÕgöl’de üretimi yapÕlmakta olan tuzun yÕlÕn hangi
dönemlerinde, hangi iúlemlere tabi tutuldu÷u ve iklimle olan iliúkilerine
de÷inilmiútir. Ülkemizde sodyum sülfat üretimi AcÕgöl’de yo÷un olarak
yapÕlmakta ve havzada yaúayan insanlarÕn do÷rudan veya dolaylÕ olarak
geçiminde önemli bir rol üstlenmektedir. AcÕgöl’deki tuz üretim tesislerinde
daimi olarak 350 kiúi istihdam edilirken, mevsimlik iúçilerle birlikte bu sayÕ
600’e yaklaúmaktadÕr. AcÕgöl’de tuz üretiminin iklimle olan iliúkisi
incelendi÷inde iki aúamada etkili oldu÷u görülmüútür.
Tuz üretiminde birinci aúama kristalleúme öncesi dönemi oluúturur. Bu
dönemde en önemli faktör olarak havuzlara suyun verilmesi ve kristalleúme
dönemine kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde sÕcaklÕk de÷erleri oldukça
önemli olup Ocak ayÕndan Haziran ayÕna kadar olan dönemdir.
Kristalleúmenin gerçekleúebilmesi için düúük sÕcaklÕklara ihtiyaç vardÕr.
Kristalleúme döneminde sÕcaklÕklar minimum düzeyde olmalÕdÕr. Havzada
sÕcaklÕk de÷erleri bu dönemde (-2) – (8) 0C arasÕnda de÷iúmekte ve
kristalleúme için oldukça uygun bir ortam oluúturmaktadÕr. Evaporasyon
evresinde sÕcaklÕ÷Õn yüksek olmasÕ gerekmektedir. Evaporasyon devresi olan
Haziran’dan Eylül’ün yarÕsÕna kadar olan dönemde ortalama sÕcaklÕklar 20
0
C’nin üzerindedir. Böylece havuzlardaki su buharlaúmakta ve kurutma
evresine geçilmektedir (Bkz - ùekil 10).
Kristalleúme sonrasÕ dönem ise ikinci aúamayÕ oluúturmaktadÕr.
Evaporasyon ve kurutma döneminde üç iklim elemanÕ önem kazanmaktadÕr.
Özellikle glauber tuzunun susuz sodyum sülfata dönüúmesi için ortalama 25
0
C sÕcaklÕ÷a ihtiyaç duyulmaktadÕr (Gündo÷an ve di÷, 1995). Bu dönem
Temmuz, A÷ustos ve Eylül aylarÕna karúÕlÕk gelir ki bu dönemde sÕcaklÕklar
bu de÷erin üzerindedir (Bkz - ùekil 10).
Sodyum sülfat üretimini tehdit eden en önemli iklim elemanÕn
ya÷murdur. Özellikle yöre ikliminin genel karakterini oluúturan Nisan ve
MayÕs aylarÕnda görülen ya÷Õúlar tuz üretim havuzlarÕna seller halinde
dolmakta ve üretim havuzlarÕnÕn zarar görmesine neden olmaktadÕr. AyrÕca
tuz toplama evresinde ya÷an ya÷mur tuz yüzeyinde bir kabuk oluúmasÕna
neden olur ki bu üretim miktarÕnÕn düúmesine neden olmaktadÕr. Toplama
evresinde görülen kÕsa süreli sa÷anak ya÷murlar toplama iúleminin birkaç
gün gecikmesine neden olur. Özellikle DazkÕrÕ ve Çardak’ta toplama
döneminde ortalama toplam ya÷Õú miktarÕ 25 mm civarÕndadÕr. Bu durum tuz
üretimi için oldukça elveriúli bir ortam sa÷lamakta, tuz üretimi çok fazla
kesintiye u÷ramamaktadÕr.
Toplama zamanÕnda rüzgârÕn hiç olmamasÕ idealdir veya istenen
durumdur. Ancak, çok hafif bir rüzgâr sÕcaklÕ÷Õ dehidrasyon halindeki
glauber tuzu kristallerin gözeneklerine ileterek dehidrasyon iúlemini
hÕzlandÕrmakta böylece daha kÕsa sürede daha çok ürünün toplanmasÕna
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yardÕmcÕ olmaktadÕr (Foto 2). Fakat belli bir yönde sürekli ve úiddetli bir
rüzgârÕn çÕkmasÕ pudra halindeki susuz sodyum sülfat kristallerini uçurmakta
ve uzaklara taúÕyarak hem üretimin azalmasÕna hem de tuz bulutlarÕn
oluúmasÕna neden olmaktadÕr. Havzada Eylül ve Ekim dönemlerinde en hÕzlÕ
esen rüzgâr hÕzÕ ve yönü 8 bofor ile KB yönüne aittir. Bu de÷erler genellikle
Eylül ayÕna karúÕlÕk gelmektedir. Bu rüzgârlara ba÷lÕ olarak pudra halindeki
tuz havzanÕn do÷usuna do÷ru taúÕnmaktadÕr. Orta kuvvette esen rüzgârlÕ gün
sayÕsÕ 14 gün olarak hesaplanmÕútÕr. En hÕzlÕ esen rüzgârÕn hÕzÕ ve yönü G ve
GB yönlü rüzgârlara ait olup Ocak ayÕ baúta gelen ay olmaktadÕr. Ocak
ayÕnda etkili olan rüzgârÕn tuz üretimine olumsuz bir etkisi olmamaktadÕr.

Foto 2. A: AcÕgöl su ve tuz alanÕ, B: AcÕgöl tuz birikim alanÕ, C: Sodaú tuz üretim
tesisi, D: Tuz toplama úamasÕ.

AcÕgöl HavzasÕ’nda klimatik parametreler ile tuz üretimi arasÕnda sÕkÕ
iliúkiler bulunmaktadÕr. øklimdeki salÕnÕmlar yÕldan yÕla havzadaki ürün
deseninin de÷iúmesini beraberinde getirmekte, üretimi yapÕlan ürünlerin
veriminde artÕúa ve ya azalÕúa neden olmaktadÕr. Di÷er úartlara ek olarak bu
durumdan tuz üretimi de do÷rudan etkilenmekte havzada önemli geçim
kayna÷Õ durumundaki tuz üretim tesislerde çalÕúanlarÕn sayÕsÕnÕ ve ekonomik
durumunu da belirlemektedir (ùekil 13).
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ùekil 13. AcÕgöl HavzasÕ’nda tuz üretimi ve iúlevselli÷i.

SONUÇ
AcÕgöl, taúÕmÕú oldu÷u co÷rafi úartlar itibariyle kurak ve yarÕ kurak
bölgelerin athalassik (tuzlu) göller sÕnÕfÕndan playa tipine girer. YÕllara göre
tuz üretimi düzenli olarak artmÕútÕr. Özellikle iklimdeki kuraklaúma e÷ilimi
tuz üretimini olumlu yönde etkilemektedir. AcÕgöl, Tuz gölünden sonra
ülkemizin en tuzlu ikinci gölü olup yÕlda 300,000 ton (2008) üretimle ülke
ekonomisine önemli katkÕlar sa÷lamaktadÕr. Üretilen tuz ve sodyum sülfatÕn
yarÕdan fazlasÕ (170,000 ton ) ihraç edilmektedir.
AcÕgöl HavzasÕ’nda klimatik parametreler ile tuz üretimi arasÕnda
kuvvetli bir ba÷lantÕ vardÕr. østatistiksel anlamda aralarÕnda anlamlÕ iliúki
tespit edilmiútir. Özellikle kÕú döneminde ya÷ÕúÕn fazla olmasÕ göl
seviyesinin yükselmesine ve havuzlara su alÕmÕnÕn kolay olmasÕna imkân
sa÷lamaktadÕr. Ancak, Nisan ve MayÕs aylarÕndaki ya÷Õúlar havuzlarÕn suyla
bo÷ulmasÕna, kabuk ve tortu oluúmasÕna, havuzlarÕn tahrip olmasÕna ve
suyun buharlaúÕp sodyum sülfat oluúmasÕnÕn gecikmesine neden olmaktadÕr.
Yaz döneminde suyun buharlaúmasÕ ve kurutmanÕn gerçekleúebilmesi
için ortalama 20 oC ‘den fazla sÕcaklÕ÷a ihtiyaç duyulmakta, göl çevresinde
bu dönemlerde maksimum sÕcaklÕklar 30 oC’den, ortalama sÕcaklÕklar ise 20–
26 oC arasÕnda seyretmektedir. RüzgarÕn görülme zamanÕ ve hÕzÕ tuz
üretimini sekteye u÷ratacak kadar etkili olmayÕp do÷al ortam koúullarÕ tuz
üretimini desteklemektedir. Böylece yÕl boyunca tuz üretim evreleri
kesintiye u÷ramadan sürmektedir.

94

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, SayÕ: 2, AralÕk 2010

KAYNAKÇA
ALKøM ALKALø KøMYA A.ù. (2002-2008), Faaliyet RaporlarÕ.
ATALAY, øbrahim.(1975), “Türkiye’de Vejetasyon Sürelerinin Da÷ÕlÕúÕ”, Atatürk
Üniversitesi, AraútÕrma Dergisi, 7: 247. Erzurum.
ATALAY, øbrahim., (1994), Türkiye Vejetasyon Co÷rafyasÕ, øzmir: Ege Üniversitesi
BasÕmevi.
ERøNÇ, SÕrrÕ., (1967), “AcÕgöl’ün Pleistosendeki Seviyesi HakkÕnda”, østanbul Üni.
Co÷rafya Enst. Dergisi, s.16, s.141–143.
ERøNÇ, SÕrrÕ., (1996), Klimatoloji ve MetodlarÕ, østanbul: Alfa BasÕm YayÕm
Da÷ÕtÕm.
GÜNDOöAN, øbrahim., ve HELVACI, Cahit., (1995), “Türkiye’deki AcÕgöllerden
Sodyum Sülfat Üretimi”, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 21-22 Nisan
1995, Bornova, øzmir.
ÖZDEMøR, M. Ali., ve BAHADIR, Muhammet. (2008), “AcÕgöl'ün (Denizli) SPSS
øle Hidro-Klimatik Analizi”, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 20-23 Ekim
2008, Çanakkale.
SODAù A.ù. (2004-2008), Faaliyet RaporlarÕ.
SUNGUR, K. Ata., (1974), Burdur AcÕgöl DepresyonlarÕ ve Tefenni OvasÕnÕn Fiziki
Co÷rafyasÕ, østanbul: østanbul Üni. Ede. Fak. YayÕnlarÕ.
TÜRKEù, Murat. (1999), “Vulnerability Of Turkey To Desertification With Respect
To Precipitation And Aridity Conditions”. Tr. J. Engineering and
Environmental Science 23(5):363-380.
TÜRKEù, Murat SÜMER, M. Utku ÇETøNER, Gönül (2000), “Küresel øklim
De÷iúikli÷i ve OlasÕ Etkileri”, Çevre BakanlÕ÷Õ, Birleúmiú Milletler øklim
De÷iúikli÷i Çerçeve Sözleúmesi Seminer NotlarÕ,s. 7-24.
TÜRKEù, Murat (2002), øklim De÷iúikli÷i: Türkiye - øklim De÷iúikli÷i Çerçeve
Sözleúmesi øliúkileri ve øklim De÷iúikli÷i PolitikalarÕ Vizyon 2023: Bilim ve
Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir
KalkÕnma Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu.
TÜRKEù, Murat, KOÇ, Telat ve SARIù, Faize. (2007), “Türkiye’nin Ya÷Õú
ToplamÕ ve Yo÷unlu÷u Dizilerindeki De÷iúikliklerin ve E÷ilimlerin Zamansal
ve Alansal Çözümlenmesi”, Co÷rafi Bilimler Dergisi, 3, 57-73.
VøLADøMøR. M. SedÕvy. (2009), “Environmental Balance Of Salt Production
Speaks In Favour Of Solar Saltworks”, Global Nest Journal, Vol 11, No 1, pp
41-48.

